
1 
 

 

                    

 

 

Проект: Розбудова спроможності Національної академії державного управління при 

Президентові України для відкритого місцевого самоврядування  
 

Виконавець: Мережа інститутів і шкіл державного управління країн Центральної 

та Східної Європи (NISPAcee)  

 

 

Партнер виконавця: Національна академія державного управління при Президентові 

України (НАДУ)  
  

За підтримки: SlovakAid, Програма Міністерства закордонних справ Словаччини 

 

 

 

Виявлення місцевих лідерів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор:  

Томаш Яцко 

 
 
 



2 
 

  Project “Capacity Building of NAPA for Open Local Governance” 

Copyright © 2017 by NISPAcee  

 

Мережа інститутів і шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи  

http://www.nispa.org  

 

Розбудова спроможності НАДУ для відкритого місцевого самоврядування  

 

Виявлення місцевих лідерів  

 

Редактор: Томаш Яцко 

 

Автори:  
Томаш Яцко, факультет народного господарства, Університет економіки Братислави, 

Братислава, Словаччина 

Григорій Борщ, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та 

управління містом, Національною академією державного управління при Президентові 

України, Україна 

 

Навчальний матеріал розроблено в рамках проекту № SAMRS/2015/VP2/1/1 “Budovanie 

kapacít NAPA pre otvorenú miestnu správu a samosprávu“ / “Розбудова спроможності НАДУ 

для відкритого місцевого самоврядування“, який спільно впроваджується NISPAcee - 

Мережею інститутів і шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи 

та НАДУ - Національною академією державного управління при Президентові України за 

підтримки Slovak Aid – Словацької агенції з міжнародного співробітництва та розвитку.  

 

Команда учасників проекту, яка розробила та переглянула це видання: 

Словакія:  

Юрай Немец (Juraj Nemec), експерт проекту 

Даніел Клімовський (Daniel Klimovský), експерт проекту 

Томаш Яцко (Tomáš Jacko), експерт проекту 

Людмила Малікова (Ľudmila Malíková), експерт проекту 

Людмила Гайдошова (Ľudmila Gajdošová), експерт проекту 

Елєна Жакова (Elena Žáková), експерт проекту / керівник проекту 

Юрай Скленар (Juraj Sklenár), асистент проекту 

Україна:  

Володимир Вакуленко, експерт проекту / український координатор проекту 

Наталія Гринчук, експерт проекту 

Григорій Борщ, експерт проекту 

 

Думки авторів не обов'язково відображають погляди NISPAcee, НАДУ та SlovakAid.  

 

 

ISBN 978-80-89013-90-6 

 

 

NISPAcee - міжнародна асоціація, орієнтована на державне управління. Її місія полягає у 

сприянні та посиленні ефективного і демократичного врядування та модернізації 

державного управління і політики у регіоні NISPAcee. 

 

 

http://www.nispa.org/


3 
 

  Project “Capacity Building of NAPA for Open Local Governance” 

 

 

Зміст: 

Навчальний модуль: Виявлення місцевих лідерів / місцеве лідерство  

Томаш Яцко....................................................................................................................................4 

Кейс-стаді 1: Управління містом по-новому: мер преображає словацьке місто 

Томаш Яцко..................................................................................................................................25 

Кейс-стаді 2: Як перетворити звичайний український райцентр на сучасне європейське 

місто 

Григорій Борщ..............................................................................................................................49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 
 

  Project “Capacity Building of NAPA for Open Local Governance” 

Навчальний модуль: Виявлення місцевих лідерів / місцеве лідерство  

Відповідальні експерти: Томаш Яцко, Григорій Борщ 

 

Планований розподіл часу: 4 години лекційних, 2 години семінарських занять 

 

Опис  

В усіх європейських країнах реалізовано системи місцевого самоврядування, що цілком 

або переважною частиною побудовані на засадах представницької демократії. 

Незважаючи на значимість альтернатив представницькій демократії, важливість депутатів 

місцевих рад, як місцевих лідерів, та місцевої ради залишається в основному безперечною. 

Як правило, місцеві ради приймають найважливіші місцеві рішення. Оскільки члени ради 

обираються безпосередньо громадянами, громадяни мають право вимагати підзвітності 

депутатів за прийняті ними рішення. Зростаюча освіченість громадян, низка нових 

проблем (наприклад, фінансова криза 2008 року) та бурхливі політичні події останніх 

трьох десятиліть поставили перед місцевими інституціями представницької демократії 

серйозні виклики. У різних європейських країнах політики реагували на них по-різному, 

що проявилось у розмаїтті підходів до реформ, здійснених як реакція на виклики. 

Більшість цих реформ були загальнонаціональними й зачіпали усю країну, але в деяких 

випадках реформи були запроваджені лише в окремих регіонах країн або окремих 

населених пунктах. 

Правильне розуміння рушійних сил та підходів до здійснення реформ вимагає належного 

аналітичного забезпечення. Для цього можуть бути використані чотири типи підтримки 

(легітимності) місцевого самоврядування, а саме: 1) сильний рівень легітимності; 2) 

легітимність знизу-наверх; 3) легітимність зверху-вниз; 4) слабка легітимність. У 

загальному випадку країни, де місцеве самоврядування має лише легітимність знизу-

наверх, не проявляють активності у проведенні реформ. Ще нижча реформаторська 

активність характерна для країн, де місцеве самоврядування не має достатньої підтримки 

ні з боку держави, ні з боку громадян (слабка легітимність). З іншого боку, реформи, 

спрямовані на посилення виконавчої влади та підвищення ефективності процесів 

прийняття рішень, характерні для країн, де місцеве самоврядування користується 

підтримкою з боку центральної влади, але не від громадян (легітимність зверху-вниз). 

Найглибші реформи, спрямовані на розширення повноважень місцевих рад, були 

найбільш послідовно здійснені протягом кількох десятиліть у тих країнах, де місцеве 

самоврядування має сильний рівень легітимності, тобто там, де його підтримують як 
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центральна влада, так і громадяни. Беручи до уваги вищезгадані часткові висновки, можна 

констатувати, що реформування може відбуватися багатьма різними шляхами. Якщо у 

країнах, де місцева влада має потужну підтримку, реформи йшли у напрямі посилення 

інститутів представницької демократії, таких як місцева рада та місцеві депутати, то у 

країнах, де місцева влада має слабшу легітимність, були більш поширені альтернативні 

реформи – за межами вимірів представницької демократії. 

 

Мета модулю 

У модулі розглянуто визначення місцевого лідерства, й окреслено деякі ключові 

передумови для існування успішних місцевих лідерів. Розглянуто внутрішній конфлікт 

місцевого лідера: як одночасно прагнути і до демократії, і до ефективності. Модуль також 

приділяє увагу розвитку навичок управління, зосереджуючись на лідерстві у місцевому 

самоврядуванні: самоусвідомлення лідера, ефективне делегування та спільне прийняття 

рішень, управління особистим стресом, набуття влади і впливу, творче вирішення завдань, 

запровадження підтримуючої комунікації, управління конфліктами, покращення якості 

групових рішень, підвищення продуктивності працівників та мотивування інших людей, 

тощо. Крім того, розглянуті процеси визначення місцевих лідерів за межами стандартних 

державних структур, які також грають вирішальну роль у місцевому управлінні. 

 

Результати опанування модулю 

 Розуміння теоретичних підходів до керівництва та теорій лідерства 

 Усвідомлення характеру і ролі управлінської роботи  

 Знання про харизматичне лідерство та пов'язані з ним можливості та загрози 

 Розуміння інших відповідних концепцій: лідерство та організаційна культура, 

культурний розвиток та лідерство проти менеджменту у громадських організаціях. 

 

Зміст модулю
1
 

1. Теорії лідерства в управлінні та організаційна поведінка 

2. Природа управлінської роботи та ролей 

3. Харизматичне лідерство 

4. Демократичне лідерство 

5. Лідерство та організаційна культура 

                                                           
1
 Наступні 7 тем були запозичені з надзвичайно всеохоплюючої роботи "Розуміння та управління 

громадськими організаціями", Rainey (2009). 
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6. Забезпечення культурного розвитку 

7. Лідери і менеджери у громадських організаціях 

 

Вступ 

Враховуючи, що більшість інструментів публічної політики здійснюють вплив і на 

місцевому рівні (навіть якщо ці інструменти не були впроваджені саме на цьому рівні), 

органи влади мають бути спроможні виявляти місцевих лідерів і працювати з ними. Цим 

лідерам не обов'язково мати політичну приналежність, але у них мають бути відповідні 

навички та лідерські якості, щоб бути здатними впроваджувати різноманітні інструменти 

у своїх місцевих громадах. 

 

1. Теорії лідерства в управлінні та організаційна поведінка 

Величезна кількість досліджень щодо лідерства в організаційних умовах пропонує 

широкий асортимент визначень та поглядів на лідерство (Yukl, 2005). Під лідерством 

більшість людей розуміють здатність когось спрямовувати і спонукати людей до 

досягнення цілей. 

Дослідники намагалися визначити характеристики або характерні риси, які роблять 

людину ефективним лідером. Вони намагалися виокремити риси ефективних лідерів – 

фізичні характеристики, наприклад, зріст; інтелектуальні характеристики, наприклад, 

розумові здібності та здатність до передбачення; особистісні характеристики, наприклад, 

ентузіазм та наполегливість. Вони визначили багато важливих рис на кшталт зазначених 

вище, продемонстрували зв'язок між цими рисами та ефективним лідерством, проте ще й 

досі різноманітні лідерські характеристики залишаються важливим елементом 

дослідження лідерства. Спеціалісти з управління кадрами вміють застосовувати різні 

психометричні тести для вимірювання психічних здібностей та стилю поведінки людини. 

Тим не менш, до цих пір ще ніхто й ніколи не виявив загальний набір рис для 

неперевершених лідерів. Лідери мають різні розміри, форми, таланти та вдачі. Пошук 

універсальних рис змінили інші підходи. 

House and Mitchell (1974) розглянули чотири стилі лідерства: 

 вказівний (директивний), коли лідер дає конкретні напрямки та формує 

очікування; 

 підтримуючий, відмітний підбадьорюючими, доброзичливими відносинами з 

підлеглими; 
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 орієнтований на досягнення, коли лідер встановлює високі цілі та високі 

очікування щодо продуктивності та відповідальності підлеглих; та 

 учасницький (партисипативний, партнерський), коли лідер заохочує підлеглих 

висловлювати їх власні думки та пропозиції. 

Який стиль найкращий – залежить від різних ситуаційних факторів, наприклад, чи 

структуроване завдання і має чіткі цілі, чи володіють підлеглі добре розвиненими 

навичками та відчуттям особистого контролю над своїм оточенням (локус контролю), 

наскільки багато формальної влади має сам лідер, чи має робоча група жорсткі норми та 

соціальні відносини. Коли подібні фактори забезпечують слабкі вказівники та стимули 

для досягнення мети, належний стиль лідерства може їх покращити. Втім, лідер повинен 

уникати поведінки, яка провокує звільнення працівників або загострення у колективі. 

Дослідники передбачили та досідили такі відносини: 

 Вказівне лідерство підвищує рівень задоволеності та очікувань від майбутнього, 

якщо завдання неоднозначне, але завдає шкоди, якщо завдання є добре 

структурованим та зрозумілим. 

 Чіткі завдання вже дають чіткі шляхи досягти цілей, і підлеглі можуть сприймати 

додаткові вказівки лідера як зайві та дратівливі. 

 Підтримуюче лідерство підвищує рівень задоволеності, якщо завдання є складними 

та напруженими, але може бути недоречним, якщо завдання, робоча група та 

організація забезпечують велику підтримку. У таких ситуаціях лідерові потрібно 

лише уточнити напрям, де це необхідно, і встановити високі стандарти. 

 Лідерство, орієнтоване на досягнення, збільшує продуктивність у випадку 

неоднозначних завдань, оскільки такі завдання дозволяють (або вимагають) 

амбітних цілей частіше, ніж це роблять прості завдання, або тому, що підлеглі, 

орієнтовані на досягнення, схильні вибирати саме такі завдання. 

 Учасницьке лідерство найкраще підходить для неоднозначних завдань, в яких 

підлеглі вважають, що на кону їх почуття власної гідності, оскільки їх участь 

дозволяє їм впливати на прийняття рішень та розв’язувати неоднозначності. Однак 

для чітких завдань учасницьке лідерство ефективне лише тоді, коли підлеглі 

цінують самоконтроль та незалежність. 

Як показують наведені приклади, ця теорія поєднує разом стилі лідерства та ситуаційні 

фактори, що дозволяє робити достатньо тонкі передбачення щодо деяких складних 

варіантів реального лідерства. 
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2. Природа управлінської роботи та ролі 

У ході наукових розвідок лідерства постала проблема визначення характеристик 

управлінської роботи, ролей і навичок. Опубліковані праці пропонують щось на кшталт 

вже розглянутого підходу характерних рис. Він зосереджений на розробці загальних 

уявлень про управлінську діяльність та компетентності управлінця. Відтоді, як класичні 

теоретики розпочали спроби визначити роль адміністратора, провідною концепцією 

змісту роботи управлінця став підхід POSDCORB (з перших літер англійської: Planning, 

Organizing, Staffing, Directing, Co-Ordinating, Reporting and Budgeting) – планування, 

організація команди, набір кадрів, керівництво, координація, звітність та бюджетування – 

або якась його варіація. Часто в поєднанні з цією точкою зору постійно відтворюється 

уявлення, що менеджери у будь-яких умовах мають виконувати практично одні й ті самі 

загальні види робіт. 

Allison (1983) ілюстрував поширеність концепції управлінських обов'язків POSDCORB, 

коли він використав одну з її форм в одній з найбільш широко перевиданих і цитованих 

статей, коли-небудь написаних про державне управління (див. рис. 1). Сфокусований на 

ідеї не так про те, що менеджери повинні робити, як про те, що вони насправді роблять, 

Mintzberg (1972) опублікував "Природу управлінської роботи", яка стала класичною у 

галузі. Він дійшов висновку, що робота управлінців зводиться до набору ролей, 

перерахованих на рисунку 1. Крім того, на рисунку 1 також містяться більш пізні точки 

зору на характер управлінської роботи та ролі, розроблені Whetten and Cameron (2002), 

McCauley, Lombardo, and Usher (1989). 

 

Рисунок 1. Управлінські ролі та навички: 

Allison (1983): Функції загального управління 

Стратегія 

Встановлення цілей та пріоритетів.  

Розробка операційних планів 

Управління внутрішніми компонентами 

Організація та набір персоналу 

Керівництво, спрямування кадрів та система управління персоналом.  

Контроль продуктивності 

Управління зовнішніми клієнтами 
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Робота з зовнішніми підрозділами, що підпорядковані деяким загальним 

органам влади.  

Робота з незалежними організаціями.  

Робота з пресою та громадськістю 

 

Mintzberg (1972): Виконавчі ролі 

Міжособистісні Інформаційні Пов’язані з прийняттям рішень 

Головний керівник 

Лідер 

Зв’язуюча ланка 

Приймач інформації 

Поширювач інформації 

Представник  

Підприємець 

Ліквідатор збоїв 

Розподільник ресурсів  

Переговірник 

 

Whetten and Cameron (2002): Теми управління навичками 

Самооцінка  

Ефективне делегування та спільне прийняття рішень 

Управління особистими стресами  

Набуття влади і впливу  

Творче розв’язання проблем  

Встановлення сприятливого спілкування 

Управління конфліктами  

Удосконалення процесу прийняття групових рішень 

Покращення продуктивності працівників, мотивація інших 

 

McCauley, Lombardo, and Usher (1989): Критерії оцінювання 

1а Винахідливість 

1б Робити все, що потрібно 

1в Швидке навчання 

2а. Розбудова і виправлення відносин 

2б Вести підлеглих 

2в Співчуття і чутливість 

3. Прямолінійність і врівноваженість 

4. Встановлення розвиткового клімату 

5. Протистояти проблемним підлеглим 

6. Командна орієнтація  
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7. Баланс між особистим життям і роботою 

8. Рішучість 

9. Самосвідомість 

10. Залучення талановитих співробітників 

11. Невимушеність 

12. Гнучко виконувати обов’язки  

Джерело: Rainey 2009, p. 326 

 

Трансформаційне лідерство 

Політолог James MacGregor Burns (1978) дав потужний поштовх розвитку поглядів на 

лідерство у сфері управління. Зацікавлений значними політичними і соціальними 

лідерами, такими як президенти та перші особи соціальних рухів, він виокремив різницю 

між транзакційним лідерством та трансформаційним лідерством. 

 Транзакційні лідери мотивують послідовників, визнаючи їхні потреби та 

забезпечуючи їх винагородами для реалізації цих потреб в обмін на їх 

продуктивність і підтримку. 

 Трансформаційні лідери здіймають цілі послідовників до вищих рівнів, 

зосереджуючи увагу на трансцендентних цілях вищого рівня, схожих на потреби 

самореалізації, визначених Маслоу. Крім того, вони мотивують послідовників, щоб 

вийти за межі їх власної вузької зацікавленості задля досягнення цих цілей на благо 

громади або нації. Мартін Лютер Кінг-молодший наводить приклад лідера, який не 

просто пропонував обміняти вигоди на підтримку, але також закликав до нового 

способу існування – суспільства більшої справедливості – і надихнув багатьох 

людей працювати задля цього бачення. Завдяки моральній правоті цього бачення 

багато інших утримувалися від протидії йому. 

Експерти з управління вважають ці ідеї провокаційними. Одні з багатьох послідовників 

розглянутих ідей Бернса, Bennis and Nanus (1985) опублікували результати дослідження 

трансформаційних лідерів. Вони стверджували, що наші установи та їх лідери змушені 

долати усе зростаючу складність та виклики для їх довіри, і вимагають нових поглядів на 

трансформаційне лідерство. Цей тип лідерства спирається на владу, але не в 

контролюючому, централізованому вигляді. Ці лідери мають надзвичайний талант 

об'єднання уявлень про успіх, що дозволяє їм розширювати можливості та поглиблювати 

мотивацію своїх послідовників. 
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Bennis and Nanus (1985) провели чітку межу між лідерством і управлінням. Останнє, за 

їх словами, передбачає взяття на себе відповідальності, ефективне досягнення цілей, 

виконання деяких управлінських функцій, перелічених Мінцбергом та іншими 

дослідниками (описані раніше), і взагалі менеджмент це "робити речі правильно" (стор. 

21). Лідерство передбачає формування напрямків, дій та думок, або, як вони говорять, 

"робити правильні речі" (стор. 21). Неперевершені лідери, за їх висновками, ведуть інших, 

значною мірою, акуратно керуючи ними, за допомогою таких стратегій, як: 

• Увага через бачення. Вони ефективно створюють бачення успішного майбутнього, яке 

привертає увагу, як їх власну та і їх послідовників. Вони досягають цього частково 

завдяки обміну з послідовниками, що проявляє найкраще як у самому лідері, так і в його 

послідовниках (Tichy and Ulrich, 1984). 

• Значення через спілкування. Вони ефективно передають це бачення іншим таким 

чином, що надають сенс їх роботі та їхнім пошукам. Bennis and Nanus (1985) описали 

приклади навіть мовчазних лідерів, які визначали свою точку зору і передавали свої цілі 

через символи та малюнки. Комунікація передає не просто факти, а, що важливіше, 

причини та способи навчання та вирішення проблем. 

• Довіра через вибір позиції. Видатні лідери демонструють особливу майстерність у 

виборі найкращого курсу, знаючи, що є правильним і необхідним. Вони вибирають 

напрями та теми і стійко їх дотримуються таким чином, що стимулюють довіру до їхньої 

особистості та чесності. 

• Розгортання себе через позитивну самооцінку. Неперевершені лідери високо цінують 

власні навички та ефективно використовують їх. Однак вони також усвідомлюють свої 

власні обмеження та працюють над їх подоланням, часто залучаючи людей, які 

компенсують ці обмеження. Вони працюють з цими людьми з повагою, ввічливою увагою 

та довірою, і вони здатні працювати без постійного схвалення. 

• Фактор Валленда. Bennis and Nanus описали один із способів, якими лідери 

продовжують це само-розгортання, на прикладі знаменитого канатоходьця Карла 

Валленди. Валленда вкладав велику енергію і зосереджував свою увагу на роботі. Він не 

переймався минулими проблемами чи перспективами невдачі. Врешті-решт він втратив 

життя під час важливого виступу, перед яким він надзвичайно турбувався, як не впасти. 

Видатні лідери заохочують у собі та інших дух розвитку, експериментування, розумного 

ризику і пригод, та навіть помилок, зроблених з найкращих міркувань, які ведуть до 

навчання. Вони зосереджуються на досягненні успіху і не переймаються можливістю 

провалу. 
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• Надання повноважень. Успішні лідери також розширюють власні спроможності, 

наділяючи повноваженнями інших людей, створюючи їм відчуття значущості, спільності, 

компетенції та навіть розваг. Таким чином, інші прагнуть сприяти не тому, що лідер керує 

та контролює, а через розширення своїх власних можливостей. 

 

3. Харизматичне лідерство 

У межах тієї ж тенденції, що протягом останніх декількох десятиліть продукувала ідеї 

трансформаційного лідерства, дослідники також розробили теорію харизматичного 

лідерства, що дещо подібна й у деяких моментах збігається з концепцією 

трансформаційного лідерства (Yukl, 2005, pp. 270–272; Shamir, Zakay, Breinin, and Popper, 

1998). Вони розвинули ідеї Макса Вебера про те, як лідери іноді впливають на 

послідовників не лише через традиційний чи формальний авторитет, але й через виняткові 

особисті якості, які викликають у послідовників сильні почуття довіри, лояльності та 

відданості. 

Зацікавлені у цьому феномені розробили багато різних поглядів на нього. Найвідоміші з 

них два – теорія або перспектива атрибуції та теорія самооцінки. 

Теорія атрибуції харизматичного лідерства розглядає харизму перш за все як питання 

рис, якими прихильники наділяють свого лідера. Коли вони приписують ці якості лідеру, 

вони ототожнюють їх з лідером та усвідомлюють цінності та переконання, за які бореться 

лідер. Вони хочуть догодити і наслідувати лідера. Згідно з цим поглядом харизматичного 

лідерства, послідовники частіше реагують таким способом, коли лідер демонструє певну 

поведінку і навички, наприклад, коли лідер робить наступне: 

 Захищає бачення, яке відрізняється від статус-кво, але все одно прийнятне для 

послідовників. 

 Діє нестандартними шляхами задля досягнення мети. 

 Готовий до самопожертви та йде на ризик задля досягнення мети. 

 Демонструє впевненість у своїх ідеях та пропозиціях. 

 Використовує для впливу на послідовників бачення та переконливі звернення, а не 

покладається переважно на формальний авторитет. 

 Використовує свою спроможність оцінювати контекст та визначати можливості 

нових стратегій. 

Такі лідери, швидше за все, з'являються під час кризи або в ситуаціях, коли виняткова 

поведінка та навички лідера добре відповідають певному контексту. 
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Теорія самооцінки харизматичного лідерства фактично приходить до дуже подібних 

висновків, але вона підкреслює більш помітні характеристики лідера та послідовників. Ця 

теорія більше виходить з припущення про схильність людей зберігати власне бачення 

себе, включаючи їх соціальну ідентичність та їх самооцінку, а також впливи лідера на такі 

процеси. Лідери мають харизматичний вплив на послідовників, коли послідовники: 

1. відчувають, що лідерські переконання є правильними; 

2. охоче підкоряються лідеру і відчувають прихильність до нього чи неї, 

3. ставлять перед собою високі цілі, 

4. емоційно залучаються до місії групи і відчувають, що вони також сприяють її 

досягненню, і 

5. вважають лідера наділеним надзвичайними здібностями. 

Харизматичні лідери викликають таку реакцію, формулюючи привабливе бачення 

майбутнього та використовуючи сильні, образні форми спілкування, щоб висловити його. 

Вони готові ризикувати і жертвувати собою, щоб досягти бачення. Вони висловлюють 

впевненість у послідовниках, формують щодо них високі очікування і розширюють їх 

можливості. Вони вибудовують ідентифікацію з групою чи організацією та уважно 

стежать за враженнями від них послідовників. Коли ці дії лідера викликають у 

послідовників щойно описані реакції, послідовники починають самоототожнюватись з 

лідером, усвідомлюють цінності та переконання лідера, та почуваються вмотивованими 

досягати завдань та цілей, за які бореться лідер. 

Харизматичне лідерство привернуло увагу дослідників частково через важливі приклади 

лідерів у державних, бізнес та неприбуткових організаціях, які демонстрували таку 

поведінку та подібні впливи на послідовників, принаймні, до певної міри. Пропонована 

для розгляду практична ситуація – це приклад харизматичного лідера зі словацького міста 

Мартін, який зумів започаткувати далекосяжну антикорупційну програму "Прозоре 

місто", частково завдяки своєму харизматичному лідерству. Більш того, харизматичне 

лідерство має вирішальне значення для місцевих активістів, які намагаються висловити 

свої занепокоєння, боротися з різними проблемами місцевого самоврядування та 

змушувати обраних та призначених місцевих чиновників звітувати за свою діяльність. 

Маючи обмежені ресурси, місцеві активісти значною мірою залежать від своїх навичок 

побудови міжособистісних стосунків, особистих рис і харизми. 

Харизматичне лідерство ставить багато важливих питань про природу і доцільність таких 

форм управління. Наприклад, якщо організація стає надто залежною від особистості 
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окремого лідера, це спричиняє проблеми, коли лідер відходить. Дослідники цієї теми 

також відзначають, що може існувати темна сторона харизматичного лідерства, і що існує 

різниця між позитивною та негативною харизматичністю. 

Позитивна харизматичність може проявлятися у благотворних формах впливу, що малися 

на увазі в описаних вище перспективах. Однак Гітлер негайно нагадує про багато 

очевидних проблем негативних форм харизми, таких, як надмірна лояльність до злих та 

руйнівних цілей. Дослідники відзначають існування деяких негативних харизматів в 

урядових організаціях та у приватному секторі. Хоч і не такі огидні, як Гітлер, подібні 

лідери можуть стати егоцентричними, залежними від підлабузництва та надмірної 

самовпевненості. Вони можуть надмірно ризикувати і забороняти прихильникам 

пропонувати поліпшення або вказувати на проблеми. 

Більш того, варто враховувати історичні та ситуативні передумови певного державного 

устрою. Східноєвропейські країни, ймовірно, більш схильні до негативної 

харизматичності, описаної вище, внаслідок природи комуністичних режимів, які керували 

країнами протягом ХХ століття. У громадян відбивали бажання ставити під сумнів 

чесність своїх лідерів та щось публічно критикувати. Побачити залишки такої поведінки 

можна навіть до цього дня. Місцеві політики та лідери часто залишаються поза критикою 

(частково через відсутність незалежних ЗМІ та / або потужної опозиції), і попри свою 

нездатність керувати та негативну харизматичність, вони все ще можуть забезпечити собі 

перемогу на виборах. 

 

4. Демократичне лідерство 

Елітизм, як одна з теорій держави, стверджує, що саме еліти та їх особисті інтереси 

завжди несуть відповідальність, незалежно від того, чи мова йде про центральний уряд чи 

місцеве самоврядування. Демократизація державного управління та поштовх до 

відкритого врядування і багаторівневого управління багато в чому можуть розглядатися 

як реформа державного управління, яка зазвичай ініційована елітами, що приймають 

рішення. Pollitt описує реформу публічного управління як "процес, який має тенденцію 

розпочинатись у верхніх, а не нижніх рівнях управління" (2004, 23). 

Гарним прикладом елітизму може бути склад Британського кабінету, який зазвичай 

складається з білих чоловіків середнього віку із середнього класу, які здобули освіту в 

Оксбриджі (тобто в Оксфордському або Кембриджському університетах). Dunleavy також 

стверджує, що "бюрократи – раціональні максимізатори корисності, оптимізуючи вигоди 

за вирахуванням витрат" (1991 р., 148), і тому вони завжди вважають за краще діяти хоча 
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б частково у своїх власних інтересах. З цього аргументу випливає, що з метою 

демократизації державного управління та для забезпечення справжнього місцевого 

самоврядування потрібно мати справу з елітами, які обіймають не тільки найвищі, а часто 

й найнижчі посади у системі публічного управління. Дехто може вважати це завдання 

практично неможливо бути виконаним, що підтверджується відомим доказом «Залізного 

закону олігархії», зробленого Michels. 

Вставка 1: «Залізний закон олігархії» 

«Залізний закон олігархії» ґрунтується на передумові, що еліти існуватимуть не залежно 

від форми правління. Це зумовлено кількома причинами, такими, як пасивність мас, 

майстерністю та організованістю еліти, її спільними цілями, тощо (Dunleavy and O’Leary, 

1987 р.). 

 

У результаті не так легко позбутися еліт та елітизму самих по собі. Існування еліт 

неминуче, і тому будь-які зусилля, спрямовані на заміну еліт, будуть лише тимчасовими, і 

незабаром нові еліти формуватимуть маси і братимуть на себе відповідальність за них. 

Тому може здаватися проблематичною, якщо взагалі можливою здатність забезпечити 

функціонування місцевого самоврядування переважно на демократичній та 

плюралістичній, ніж елітарній основі. Більше того, будь-яке офіційне проголошення 

елітами подальшої демократизації може розглядатися як лицемірне. Східна Європа часто 

подається як приклад такої неминучості елітизму. Наприкінці 20 століття деспотичні 

недемократичні комуністичні режими в Східній Європі були замінені, здавалося б, 

демократичними режимами. Проте ці молоді демократичні режими часто розглядаються 

як приклади захоплення держави, тобто системної політичної корупції, яка впливає на усі 

аспекти існування суспільства як на національному, так і на місцевому рівні. Наприклад, 

як в Україні, так і в Словаччині спостерігається поява олігархів, які або самі шукають собі 

державних посад, або реалізують власну зацікавленість через своїх «маріонеткових» 

політиків та лідерів. Наприклад, у 2011 році словацький скандал «Gorilla» 

продемонстрував подробиці захоплення держави в Словаччині
2
. 

Еліти обов'язково є недемократичними за своїм характером, але жоден поінформований 

громадянин не бажає, щоб ним управляли аматори та / або не бажає побачити свій уряд в 

руках політично недосвідчених лідерів та неосвічених державних службовців. Тим 

більше, теорії елітизму також говорять, що доти, поки будуть дотримуватися основні 

                                                           
2
 Для отримання додаткової інформації про скандал «Gorilla» див. 

http://blog.transparency.org/2012/03/08/from-banana-revolution-to-gorilla-election/.  

http://blog.transparency.org/2012/03/08/from-banana-revolution-to-gorilla-election/
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демократичні принципи, буде існувати конкуренція між елітами, які намагатимуться 

здобути симпатії звичайного народу і, отже, теоретично повинні служити громадському 

інтересу (а також своєму власному, як додав би цинік). 

Один з найдавніших політичних мислителів, Платон, стверджував у своїй «Державі», що 

царі-філософи, мудрі та непідкупні, є ідеальною формою держави або уряду. Вебер також 

говорить про державну адміністрацію, засновану на заслугах, а не на народній волі. Тому 

можна сказати, що, в рамках політичної філософії та деяких теорій державного управління 

та держави, елітизм традиційно розглядається як домінуюча теорія. Еліти зберігають цю 

точку зору до сьогодні, і вони стверджують, що, незважаючи на те, що вони є 

недемократичними та елітарними за природою, вони є поінформованими, освіченими та, 

відповідно, найбільш кваліфікованими для виконання цієї роботи. У результаті не слід 

очікувати, що лідери будуть вести себе демократично та здійснювати відкрите врядування 

та / або багатонаціональне управління в усіх ситуаціях та на всіх рівнях. 

Демократизація та відкрите врядування можливі, але вони залежать не лише від уряду та 

елітистських лідерів, а й від громадян та користування ними своїми правами та 

обов'язками (тобто активної громадянської позиції). Звичайно, це залежить від обсягу 

прав, наданих владою. Однак часто-густо трапляється, що громадяни не користуються 

своїми правами, незважаючи на те, що вони гарантуються конституцією відповідної 

країни. Найбільш очевидним прикладом є право голосу. Місцеві та регіональні вибори, 

зокрема, страждають від поганої явки виборців. Більш того, громадянам не треба чекати, 

поки лідери започаткують відкрите врядування. Громадянам у більшості демократичних 

країн світу гарантується свобода слова, право вступати в політичні партії, право 

створювати НУО, право подавати петиції до уряду, тощо. Парадоксально, що у країнах, де 

громадянам дійсно гарантовані ці права, вони часто відмовляються ними скористатися. 

Це, як правило, країни з нещодавно встановленими демократіями, де громадяни ще не 

звикли до своїх нових прав та свобод. Прикладом є країни колишнього Східного блоку. 

Вони показують, що, незважаючи на наявність різноманітних прав та відсутність 

серйозних перешкод, громадяни воліють не реалізовувати свої права. Як наслідок, 

демократичне управління здійснюється, головним чином, за схемою згори-донизу, у тому 

числі і на місцевому рівні, а громадяни ідентифікують як своїх місцевих лідерів 

переважно політиків. 
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5. Лідерство та організаційна культура 

Трансформаційні лідери цураються педантичного управління своїми підлеглими та 

організаціями. Вони швидше проявляють свій вплив через соціальну архітектуру, 

працюючи з базовими символами та стрижневими цінностями або культурою своєї 

організації. Дослідники організаційної культури описали основні ролі, які лідери 

відіграють у формуванні, підтримці та зміні цієї культури (Khademian, 2002; Schein, 1992). 

Організаційні аналітики вже давно цікавляться подібними темами. 

Розробка стратегій та формулювання місій часто спираються на ідеї культури, що, у свою 

чергу, намагається сформувати цю культуру. Але що ми розуміємо під культурою? Учені 

надто багатослівні у визначенні цього терміну, а журналісти та управлінці часто 

використовують його дуже вільно. Якщо дослідники потребують дуже ретельних, 

довготривалих спостережень, щоб зрозуміти, що таке культура, то чи не буде управлінцям 

настільки ж складно це зрозуміти? Якщо культура є настільки потужним чинником того, 

що відбувається в організаціях, чи буде так легко її змінити? 

У публікаціях можна знайти вказівки для вирішення цих проблем. Наприклад, одне стисле 

визначення стверджує, що організаційна культура є моделлю загального розуміння в 

організації (Trice and Beyer, 1993). У якому сенсі, однак, існує загальне розуміння? Шейн 

(1992) стверджує, що культура існує на різних рівнях. Найбільш базовий та найменш 

помітний рівень, який часто забувають в інших концепціях культури, включає основні 

припущення, на яких працює організація. Часто невидимі і неусвідомлювані, ці 

припущення стосуються відносин організації з її середовищем; стосуються природи 

реальності, часу та простору; природи людей, їх діяльності та стосунків. Наступний рівень 

культури передбачає більш очевидно виражені цінності про те, якими мають бути речі і як 

взагалі треба реагувати. Нарешті, найбільш помітний рівень включає в себе артефакти та 

творіння, такі як фактичні технологічні процеси (навмисно розроблені робочі процеси та 

адміністративні процедури та інструкції), мистецтво (символи, логотипи та твори), а 

також поведінка (використовувані слова, моделі комунікації, суттєві прояви, ритуали та 

церемонії). 

Наприклад, місцеві лідери, які прагнуть стати мерами, мають бути в курсі організаційної 

культури мерії. Її зміна та запровадження нових цінностей, що визначатимуть нову 

організаційну культуру, потребуватимуть значних зусиль та часу. Мерії часто не мають 

необхідних ресурсів для залучення кадрів найвищої кваліфікації. Як наслідок, навіть 

найвмотивованішим та харизматичним місцевим лідерам часто дуже важко взаємодіяти з 
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власними співробітниками, і трапляється, минають роки, поки або виходить змінити їх 

спосіб мислення (що досить малоймовірно), або повністю замінити особовий склад мерії. 

 

6. Лідерство у розвитку культури 

Експерти з організаційної культури значною мірою підкреслюють вирішальну роль 

лідерства у створенні та підтримці культури (Khademian, 2002; Schein, 1992; Trice and 

Beyer, 1993). Лідери створюють культуру в нових організаціях та втілюють і передають її 

в існуючих організаціях. Вони також можуть об’єднувати культури в організаціях, які 

мають кілька культур, шляхом підписання консенсусу. Ці різні ролі важливі, тому що їх 

можуть грати різні типи лідерів. Наприклад, багаторічний член організації найчастіше 

відіграє найважливішу роль у втіленні та передачі існуючих культур. Тим не менш, лідери 

високопродуктивних організацій, як правило, прагнуть до покращення культури, навіть 

якщо організація вже працює добре (Kotter and Heskett, 1992). Концепції і ситуації, які 

обговорювалися раніше, представляють виклики для лідерства. Покращення культури 

передбачає розуміння її природи, оцінювання конкретної культури своєї організації, 

уміння мати справи, якщо необхідно, з декількома субкультурами, розуміння різних 

культурних форм в організації та використання цих форм задля сприяння змінам. Лідери 

та їх команди можуть використовувати різні методи та стратегії, щоб управляти 

розвитком ефективної культури: 

1. Чітко зазначати, що саме лідери відслідковують, ігнорують, вимірюють або 

контролюють. Наприклад, команда лідера може оголосити, що значна частка 

оцінок та бонусів кожного менеджера залежатиме від того, наскільки 

продуктивно він займався розвитком навичок своїх підлеглих. 

2. Реагувати на критичні інциденти та організаційні кризи таким чином, щоб 

надсилати відповідні культурні повідомлення. Криза дає лідерам можливість 

демонструвати силу духу, прихильність членам організації та інші цінності та 

базові положення. 

3. Практикувати обдумані шаблони поведінки для наслідування, проводити навчання 

та тренування. Лідери можуть демонструвати, розповідати і заохочувати цінності 

та поведінку, які вони воліли б бачити у працівників. 

4. Встановити ефективні критерії винагородження та підвищення статусу працівників 

з метою їх відбору та просування, а також звільнення чи покарання. 

5. Координувати через культурні повідомлення організаційні проекти та структури. 

Без належної структурної переробки лідерські зразки для наслідування та коучинг 
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щодо нових підходів та цінностей можуть випаровуватися, перетворюючись на 

порожню риторику та рисування (Golembiewski, 1985). 

6. Координувати через культурні повідомлення організаційні системи та процедури. 

Системи та процедури – такі, як технологічні системи, типові вимоги до 

звітування, оцінювання продуктивності та групові наради – надають цінну 

інформацію про важливі цінності та основні переконання. 

7. Розробляти фізичні простори, включаючи фасади та будівлі, для транслювання 

певної культури. З дослідження Goodsell (1977) можна дізнатись про деякі 

аспекти фізичної обстановки та простору, які можуть передавати культурологічну 

інформацію про публічні установи. 

8. Використовувати розповіді про події та людей. Лідери також можуть 

використовувати історії та уроки минулих подій і людей як спосіб просування 

цінностей та настанов.  

9. Розробити формальний виклад філософії і переконань організації, її кредо. 

Формальне кредо та констатація цінностей просувають, активізують цінності 

організації, а з іншого боку – зобов'язують організацію до їх дотримання. 

10. Ставитись до лідерства у культурі як до комплексної організаційної зміни. 

Команда лідера має ставитись до розробки ефективної організаційної культури 

точно так, як вона відноситься до будь-якої іншої важливої, впливової ініціативи. 

 

7. Лідери і менеджери у громадських організаціях 

Огляд літератури з менеджменту показує, що дослідники трактують лідерство та 

управління у публічному секторі так само, як і в інших сферах, включаючи бізнес. 

Незважаючи на те, що практично всі погоджуються з тим, що будь-які керівники та 

менеджери стикаються з дуже подібними завданнями та викликами, потужний і все 

зростаючий потік свідчень переконує, що державні менеджери працюють в умовах, що 

вимагають досить характерних, специфічних навичок і знань: 

 Правила широкої юрисдикції щодо персоналу, закупівель, бюджетування та інших 

адміністративних функцій, зазвичай, з органами нагляду, які здійснюють їх 

адміністрування, що обмежують виконавчу владу. 

 Законодавчі об’єднання та об'єднання за інтересами з власними підгрупами та 

окремими особами всередині організації, які послаблюють владу керівників над 

цими групами або окремими особами. 
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 Контроль з боку законодавчих органів, вищих керівників та наглядових органів 

щодо прийняття рішень з розподілу ресурсів та політичних рішень, а також високі 

вимоги до відповідальності керівника агенції з усіх питань, що стосуються 

агентства. 

 Вплив засобів масової інформації, та необхідність керівникам опікуватися 

висвітленням у ЗМІ. 

 Короткий термін роботи багатьох керівників, що обмежує їх часові ресурси для 

досягнення цілей та послаблює можливості їх впливу на кар'єристів. 

 Відсутність чітких та загальноприйнятих показників продуктивності організацій та 

окремих видів діяльності в них, а також необхідність врахування особливо 

широкого кола інтересів і проблем у процесі прийняття рішень. Різні показники 

продуктивності, такі як оплата праці за досягнутими результатами (performance-

related pay, PRP), виявилися особливо складними для здійснення державними 

менеджерами та лідерами через неприбутковий характер громадських організацій - 

див. Вставку 2 нижче. 

 

Вставка 2: Оплата праці за досягнутими результатами (performance-related pay, PRP) 

у громадських організаціях 

Надзвичайно важливо розмежувати PRP, що використовуються у приватному та 

публічному секторах. Організації приватного сектору та працівники, найняті ними, 

прагнуть, у першу чергу, максимізувати прибутки компанії і, отже, переслідують власні 

інтереси та приватні інтереси компанії. На відміну від них, персонал, який працює в 

громадських організаціях, повинен (принаймні, теоретично) переслідувати також і 

громадський інтерес. Таким чином, використання PRP у державному секторі стикається 

не тільки з цією теоретичною дихотомією, але також спричиняє різні практичні наслідки, 

зумовлюючи переваги та ризики для організацій державного сектору. Серед переваг у 

літературі відзначають принаймні короткострокове підвищення продуктивності, 

підвищення рівня задоволеності персоналу та поліпшення його ставлення. З іншого боку, 

перелік потенційних ризиків та проблем набагато довший і включає, наприклад, 

фаворитизм, брак впливу на загальну продуктивність установи, маніпулювання, 

негативний вплив на командну роботу, довготривале падіння морального духу 
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співробітників тощо
3
. Лідери та менеджери громадських організацій мають враховувати ці 

ризики. 

Емпіричні дослідження досі не надали переконливих доказів того, що реалізація PRP в 

організаціях державного сектору забезпечує очікувані результати (Siegel 2010). Більше 

того, низка урядів та їх державних установ, які колись втілили PRP на хвилі реформ NPM 

(New Public Management – Нового публічного управління), зупинили їх використання, 

натомість запровадили нефінансові інструменти та винагороди для мотивування 

персоналу державного сектору, які можуть включати гнучкий час роботи, можливість 

працювати віддалено з дому, щедрі пенсійні схеми, тощо. Отже, PRP залишається 

складною системою, яка вимагає пильної уваги керівників державного сектору. Потрібно 

дотримуватись ряду умов, щоб мати діючу та ефективну PRP, незалежно від того, чи є 

вона фрагментарною, чи базується лише на прогресуванні. Наприклад, McCourt та 

Eldridge (2003, 163-164) зазначають такі умови: 

 PRP має бути пов'язана з системою управління продуктивністю (або оцінюванням); 

 PRP має бути адаптована до конкретних потреб організації; 

 критерії для отримання винагород за PRP мають бути збалансовані; 

 винагороди мають бути гнучкими та оплачуватися різними способами; 

 має бути наданий кредит довіри для роботи як члена команди; 

 критерії PRP не мають посилатися виключно на короткострокові цілі; 

 працівники повинні мати можливість брати участь у процесі розробки PRP; 

 необхідно докласти зусиль для поширення відповідної інформації. 

 

Порівнюючи вибірку мерів та міських управлінців з виборками з приватного сектору з 

попередніх досліджень, Ammons and Newell (1989) виявили, що ці міські чиновники 

витрачали не більше часу на офіційні зустрічі, ніж це робили керівники приватного 

сектора. Це суперечить результатам Mintzberg (1972) та Kurke and Aldrich (1983). Проте 

уважніший розгляд показує, що мери та міські управлінці витрачали більше часу на 

телефонні дзвінки та інспекційні поїздки, ніж це робили керівники приватного сектора. У 

своєму дослідженні Porter and Van Maanen (1983) порівнювали виконавчих директорів 

муніципалітетів та керівників промислових підприємств і встановили, що міські 

чиновники відчували менший контроль над розподілом власного часу, відчували до себе 

                                                           
3
 Для отримання додаткової інформації про переваги та ризики PRP, дивіться, наприклад, Siegel 

2010, Murphy and Cleveland 1995, Poister 2003, Coens and Jenkins 2002. 
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більше настійливих вимог щодо приділення часу та характеризували запити від людей з-

поза меж своєї організації як такі, що найсуттєвіше впливають на їх розподіл власного 

часу. 

Boyatzis (1982) встановив, що державні менеджери демонструють високі рівні прагнення 

досягнень та влади. Проте нижчі оцінки їх компетенцій щодо досягнення цілей та 

здійснення заходів відбивали їх меншу спроможність реалізовувати такі прагнення. 

Інтерпретація Boyatzis узгоджується з баченням Buchanan (1975). Вони обидва розглядали 

свої результати як свідчення того, що досить амбітні та ідеалістичні люди приходять на 

управлінську роботу в уряді, де, як видається, стикаються з обмеженнями і тиском 

складних державних установ та процесів формування політики. 

Форми впливу або обмежень можуть бути різними для мерів, керівників державних шкіл, 

губернаторів та менеджерів середньої ланки у національних агенціях, але вони постійно 

проявляються у той чи інший спосіб. Офіційні зустрічі з контролюючими групами, 

протипожежні навчання, управління кризовими ситуаціями, телефонні дзвінки, зовнішні 

вимоги щодо часу та пріоритетів, а також можливості впливу законодавців (або місцевих 

депутатів), засобів масової інформації та груп інтересів – усе це ознаки тиску, що зазнає 

менеджер державного сектору від політичних процесів та адміністративних структур 

уряду.  

 

Семінарське заняття 

 Студенти отримують газетну статтю або повинні провести власне дослідження 

певного місцевого лідера, який був успішним або неуспішним у своїх планах 

запровадити відкрите врядування, багаторівневе управління чи окремі їх елементи. 

 Студенти вибирають приклад органу місцевого самоврядування, з яким вони 

знайомі. Що б вони змінили з точки зору його культури? Наскільки легко / важко 

буде місцевому лідеру впливати на такий культурний розвиток чи змінювати його в 

обраному прикладі? 

Питання для обговорення 

a) Обґрунтуйте на прикладі місцевого лідера, наскільки харизматичне лідерство 

впливає на його/її успіх? Наскільки важлива харизма для місцевих лідерів 

порівняно з їх іншими особистісними рисами? 
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b) Визначте відомих національних та місцевих лідерів, знайдіть спільне та відмінне у 

їх особистісних рисах. Що зробило їх успішними лідерами і що зробило їх 

хорошими менеджерами? 

c) Розгляньте переваги та недоліки впровадження системи PRP у вибраному органі 

місцевого самоврядування. Наскільки легко / важко буде місцевому лідеру 

запропонувати та потім реалізувати таку систему? 
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Кейс-стаді 1: Управління містом по-новому: мер преображає словацьке місто 

Томаш Яцко 

 

Анотація 

Цей опис практичної ситуації пояснює, як меру Мартіна, одного з найбільших міст 

Словаччини, всього за два роки своєї першої каденції, у 2008-2009 роках, вдалося 

започаткувати і повністю втілити у мерії систему великомасштабних заходів по боротьбі з 

корупцією. Незважаючи на свій низький політичний рейтинг і безпартійність (відсутність 

партії, яка б його підтримувала), мер зумів здобути достатню політичну підтримку з боку 

різних місцевих політичних угруповань, щоб реалізувати ці заходи. За певного вдалого 

збігу обставин побічним результатом заходів по боротьбі з корупцією стала реалізація 

різноманітних прикладів й елементів New Public Management, а також принципів доброго 

врядування. Порівняно з обмеженим числом аналогічних стратегій по боротьбі з 

корупцією, що можна знайти в інших органах місцевого самоврядування Словаччини, 

мерія Мартіна стала першою, яка втілила такий багатогранний підхід до боротьби і 

запобігання корупції. У статті описано проведені заходи, які проілюстровані 

організаційною та інституційною літературою. Особливу увагу приділено питанням 

лідерства, навичок та здатностей мера до реалізації таких далекосяжних організаційних та 

інституційних змін. 

Ключові слова: організація, установа, організаційні зміни, лідерство, місцеве 

самоврядування, корупція, антикорупційна політика 

 

Вступ 

У даному дослідженні буде розглянуто, як меру Мартіна, одного з найбільших міст 

Словаччини, всього за два роки своєї першої каденції, у 2008-2009 роках, вдалося 

започаткувати і повністю втілити у мерії систему великомасштабних заходів по боротьбі з 

корупцією. Андрей Хрнчіар (Andrej Hrnciar), будучи незалежним кандидатом і колишнім 

професійним театральним актором, мав усі шанси на успішне здійснення 

антикорупційних заходів у 17 найважливіших областях міської політики. Раніше місто 

було типовим прикладом великих словацьких міст, що стикалися з загальними для міст і 

містечок посткомуністичного періоду проблемами: нестача робочих місць, високий рівень 

корупції, брак довіри до державних установ, а також пасивність громадськості були лише 

частиною з них. Незважаючи на свій низький політичний рейтинг, мер зумів здобути 

достатню політичну підтримку з боку різних місцевих політичних угруповань, щоб 
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впровадити ці заходи. Цікаво і те, що через відсутність будь-якого політичного минулого, 

мер мав дуже обмежене розуміння процесів і структур державного управління та 

місцевого самоврядування. У результаті, ряд прикладів та елементів New Public 

Management (Нове публічне управління, НПУ) і принципів доброго врядування були 

реалізовані скоріше як вдалий збіг обставин та побічний продукт конкретних заходів по 

боротьбі з корупцією. У порівнянні з обмеженим числом аналогічних стратегій по 

боротьбі з корупцією, які можна знайти в інших місцевих органах влади Словаччини, 

Мартін став першою мерією, яка реалізувала такий багатогранний підхід до боротьби і 

запобігання корупції. Завдяки цьому, а також увазі національних ЗМІ сьогодні Мартін 

став добре відомим прикладом і джерелом натхнення для інших муніципалітетів і мерів 

Словаччини. Навіть більше – за реалізацію проекту по боротьбі з корупцією під назвою 

«Прозоре місто» Організація Об'єднаних Націй нагородила Хрнчіара та міську раду 

Мартіна престижної відзнакою у сфері державної служби
4
. Завдяки далекосяжним 

реформам і політикам по боротьбі з корупцією, можна навіть говорити про самі по собі 

організаційні та інституційні зміни у міській раді Мартіна. 

Стаття надає описову частину аналізу практичної ситуації, особлива увага приділяється 

стилю лідерства, навичкам та здатностям мера реалізувати такі далекосяжні заходи. З 

метою виокремлення та ілюстрації меж організаційних змін у міській раді Мартіна 

протягом всієї роботи будуть застосовуватися посилання на наукові публікації з 

організацій та інституцій. Увагу також буде приділено обґрунтуванню необхідних 

навичок публічних менеджерів щодо прийняття рішень / розробки політик, і показано, як 

саме вони були застосовані в аналізованій ситуації і сформували стиль лідерства мера 

Мартіна. Дослідження здійснено на основі документів, спостережень, результатів 

опитувань, опублікованих протягом 2010 року, та інтерв'ю, проведених у 2009 та у 2011 

роках. Під документами маються на увазі статті з місцевих і національних газет, 

документи, які були частиною проекту «Прозоре місто», а також особистий блог і веб-

сайт мера. Опитування було проведено у вересні 2010 року за репрезентативною вибіркою 

з 200 жителів Мартіна. Що стосується спостережень, мер спостерігався в п'яти різних 

ситуаціях: коли головував на засіданнях ради, під час інтерв'ю на телебаченні, під час 

телевізійного кулінарного шоу, під час публічних промов, і під час національної прес-

конференції у прямому ефірі. Що стосується інтерв'ю, то їх давав не тільки мер, але і ряд 

місцевих депутатів, співробітники мерії, зокрема, її речник та керівник апарату, партнери 

                                                           
4
 мерія Мартіна у 2011 році здобула 1-е місце у конкурсі UN Public Service Awards в категорії 

Попередження і боротьба з корупцією у публічній службі (регіон Північної Америки та Європи)  
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по реалізації програми зі Словацького офісу Transparency International, а також низка 

громадян міста Мартін. 

Опубліковано багато наукових праць на тему реформ НПУ і застосування принципів 

доброго врядування у публічних процесах (наприклад, Osborne and Gaebler, 1993; Pierre 

and Guy, 2000; Barzelay, 2001; Guy, 2001; Pollitt, 2003; Pollitt and Bouckaert, 2004; Lynn, 

2006; Lane, 2007; Lynn and Hill, 2008). Проте, ці теми все ще заслуговують на увагу 

науковців у контексті й умовах країн Центральної і Східної Європи, які почали 

впроваджувати ці ідеї тільки наприкінці 1990-х і початку 2000-х років. Більше того, 

місцеве політичне лідерство детально досліджувалось як у США (наприклад, Kotter and 

Lawrence, 1974; Stone, 1989, 1995; Svara, 1990, 1994), так і в Європі (Pratchett and Wilson, 

1996; John and Cole, 2000; Leach and Wilson 2002; Berg and Rao, 2005; Haus and Sweeting, 

2006). Однак, що стосується аналізованої практичної ситуації і наявності вторинних 

джерел, до цих пір проведене лише обмежене академічне дослідження оцінки наслідків 

впровадження у Мартіні проекту по боротьбі з корупцією з моменту його запуску у травні 

2008 року. Тим не менш, автор буде користуватися наявними первинними джерелами і 

зібраними даними, та буде залучати ідеї різних авторів, які пишуть про організації та 

інституції (наприклад, Taylor, 1916, March and Simon, 1958; March, 1991; Eisenstadt, 1964; 

Meyer and Rowan, 1977; Greif, 1994), з метою продемонструвати організаційні та 

інституційні процеси і краще пояснити межі здійснених організаційних та / або 

інституційних змін. 

У цьому документі розмежовуються терміни «організація» та «інституція». Організація 

має бути визначена як проста організаційна одиниця з певними правилами, законами і 

практиками, наприклад, це може бути мерія або міністерство, або спосіб, яким 

організована така одиниці (наприклад, вертикальна організація мерії у Словаччині). На 

противагу цьому, "інституція" буде використовуватися як більш загальний термін, що 

описує і включає набір цінностей, історично і культурно пов'язаних з ним протягом 

значного періоду часу. Набори правил також встановлені, але скоріше як уточнення та 

найменування для юридичних процедур, структур або покарань; у них є певні цінності та 

ідентичність, пов'язана з ними. Наприклад, шлюб, церква, батьківство і, для цілей цього 

документу, місцеве самоврядування та/або місцеве управління мають розглядатися як 

інституція, інститут. Отже, попри свою заплутаність, організаційні зміни у мерії Мартіна 

можуть бути здійснені незалежно і винятково у місті Мартін, без будь-якої необхідності 

проведення консультацій з регіональним або національним урядом. Проте, з метою 

здійснення самих по собі інституційних змін у мерії Мартіна (тобто місцевого 
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самоврядування міста Мартіна), національні зусилля вже будуть необхідні. Іншими 

словами, здійснення інституційних змін не входить до переліку повноважень місцевих 

органів влади. Таким чином, документ буде наводити докази лише організаційних змін у 

мерії Мартіна. 

Для кращого розуміння успіху проекту і лідерського стилю мера, корисно порівняти їх з 

аналогічними антикорупційними програми органів місцевого самоврядування та/або 

лідерськими стилями, що забезпечують такі далекосяжні зміни. Отже, можна було б 

дослідити опис практики румунського міста Мангалія і провести паралелі між його 

перетвореннями після перемоги на виборах мера Zamfir Iorgus у 1996 році (Balta, 2002)
5
 і 

перетвореннями міста Мартін після перемоги на виборах Андрея Хрнчіара у 2006 р. 

Іншим прикладом, мабуть, одним з найвідоміших щодо реалізації заходів по боротьбі з 

корупцією в органах місцевого самоврядування, є спроба тодішнього мера Ла-Паса, 

Рональда Маклін Абароа (Ronald MacLean Abaroa), наприкінці 1980-х років. Обом мерам, 

і Iorgus, і Абароа вдалося трансформувати свої міста протягом своєї каденції. У той час як 

Iorgus проводив реформи системи управління та встановлював чіткі і, можливо, 

популістські цілі, Абароа і Хрнчіар зосередились на унікальній і безпрецедентній 

реалізації антикорупційних заходів. 

У першій частині статті буде описано практичну ситуацію і визначено основні етапи 

процесу розробки політики. Проте, стаття не обмежується простим переказом історії 

успіху Мартіна. Під час обговорення будуть застосовані організаційні та інституційні 

теорії, включаючи дискусію щодо організаційних та інституційних змін. Друга частина 

буде зосереджена на лідерських якостях мера міста Мартіна. Особлива увага буде 

приділена організаційним навичкам і здатностям мера, які супроводжували його 

лідерський стиль у процесі ініціації, реалізації і подальшого просування проекту «Прозоре 

місто». 

 

1. «Прозоре місто» 

Перша частина статті коротко опише практичну ситуацію. Будуть досліджені всі етапи 

проекту, включаючи опис ситуації до його початку, заснування політики, вироблення 

політики, реалізації політики і отриманих наслідків разом з реакціями. Проект був також 

офіційно розділений на три етапи: 

• Перший етап: травень 2008 - серпень 2008; включав аудит окремих міських політик; 

                                                           
5
 Дослідження Ірини Балти (Irina Balta) «Управління містом по-новому: мер преображає румунське 

місто» (“Managing a City in a Different Way: A Mayor Transforms a Romanian City”) (2002) також 

надихнуло на цю роботу, звідси і її назва 
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• Другий етап: вересень 2008 - квітень 2009; включав підготовку та затвердження 

антикорупційних заходів в окремих міських політиках; 

• Третій етап: травень 2009 - сьогодні; включає реалізацію прийнятих заходів у 

повсякденному житті. (Martin Town Hall, 2010) 

 

1.1. Ситуація до реформ 

Словацьким законодавством встановлено стандартні правила, які регулюють здійснення 

місцевого самоврядування
6
 і поведінку його посадових осіб. Проте, попри одну з 

найбільш децентралізованих і тому, можливо, найбільш демократичних систем місцевого 

самоврядування в Європі
7
, до проекту Мартіна лише деякі муніципалітети були готові 

розкрити більше інформації і зробити самоврядування більш відкритим, ніж того вимагає 

мінімальний стандарт, встановлений законом. Публічні службовці навіть у Мартіні 

вважали за краще приймати рішення за зачиненими дверима (TIS, 2008). Можливо, без 

жодних хибних намірів, але, тим не менш, процес прийняття рішень приховувався від 

громадськості. Траплялися численні випадки, коли місцеві органи влади і їх лідери, 

користуючись недосконалістю законодавства, законодавчими лазівками, неефективністю 

поліції, прокуратури і судових органів фактично ставали недоторканними. Частково як 

результат цього, Словацька громадськість втратила довіру не тільки до муніципалітетів, а 

й до інших публічних установ. 

Раніше Мартін був типовим прикладом великого словацького міста і стикався з тими 

самими проблемами, що й інші міста посткомуністичного перехідного періоду: брак 

робочих місць після закриття промислових і субсидованих виробництв, високий рівень 

корупції, брак довіри до державних установ, а також пасивність громадськості були лише 

частиною з них. Мартін тривалий термін очолював мер, який хоч не був помічений у 

                                                           
6
 Словаччина має три рівні влади: національний, регіональний та місцевий. Місцеве 

самоврядування (тобто муніципальний уряд або муніципалітет) включає в себе безпосередньо 

обраного мера і безпосередньо обраних членів ради (тобто місцевих депутатів). У Словаччині 

більш ніж 2900 муніципалітетів, у кожному з яких є свій власний мер і місцеві депутати. Вибори 

проводяться кожні чотири роки. На відміну від загальнонаціональних виборів, незалежні 

кандидати можуть вільно брати участь і в регіональних, і в місцевих виборах. Петржалка, місто-

частина Братислави, має найвищу чисельність населення (110 000). Столичне місто Братислава 

(населення 450 000), і друге за розміром місто Кошице (населення 230 000) мають особливий 

статус, але вони також розглядаються як місцеве самоврядування зі своїми мерами і міськими 

радами. У найменших муніципалітетах менше 10 жителів, і є сотні муніципалітетів з менш ніж 

сотнею жителів. 100 найбільших муніципалітетів за чисельністю населення складають більше 

половини населення Словаччини. Інша половина живе в інших 2 800 містах і переважно селах. 

Мартін з населенням близько 60 000 є восьмим за величиною містом у Словаччині   
7
 Наприклад, обирати мерів в усіх муніципалітетах не є поширеним явищем в усіх європейських 

країнах  
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корупційних зв’язках, але, тим не менш, мав авторитарний і вказівний стиль лідерства 

(Jacko, 2009). У виборах 2006 року взяли участь три сильні кандидати, які представляли 

різні політичні програми і бачення (лівий, правий, незалежний). Хрнчіар, театральний 

актор за професією і директор міського театру Мартіна у той час був політичним 

аутсайдером без підтримки хоча б якоїсь партії і попереднього політичного досвіду. 

Проте, Хрнчіару вдалося здобути перемогу на виборах з 32,7% (5379 голосів) і на більш, 

ніж тисячу голосів випередити тодішнього мера. Головною політичною перевагою 

Хрнчіара була його незаплямована політична репутація. Згідно з проведеними інтерв'ю, 

виборці у 2006 році були втомлені від політичних партій і шукали незалежного кандидата. 

Цікаво відзначити, що передвиборна програма Хрнчіара не включала проект «Прозоре 

місто» і/або запровадження політик відкритого врядування (Jacko, 2009). 

За результатами аудиту, здійсненого в рамках проекту Словацьким офісом Transparency 

International (TIS 2008), мерія показала обмеження майже у всіх з 17 перевірених областей 

політики. У громадськості були дуже обмежені офіційні можливості для контролю своїх 

місцевих обранців або співробітників мерії. Більш того, мер сам знайшов контракти, 

залишені його попередником, які були дуже невигідними для міста. Згідно даних 

Хрнчіара, тендери, які раніше вигравала лише невелика група підрядників, були сильно 

переоцінені. Крім того, до мера почали звертатися учасники тендерів на публічні 

закупівлі, які намагалися чинити тиск і корумпувати його. Хрнчіар як політичний новачок 

потребував певного часу, щоб ознайомитися з усіма необхідними процесами місцевого 

самоврядування, процедурами, а також провести аудит угод і рішень свого попередника. 

Він дійшов до висновку, що необхідно вжити далекосяжні заходи з метою забезпечити 

довготривалість застосування принципів прозорого і відкритого врядування у місті (Jacko, 

2009; Martin Town Hall 2010, Hrnciar, 2011). 

 

Культура має значення 

Культура дійсно має значення навіть для організаційних та інституційних розробок цієї 

практичної ситуації. Avner Greif (1994) застосовує культуру для оцінки інституціональної 

структури і стверджує, що історія окремих культур має значення для економічного 

розвитку. Greif також підкреслює "важливість конкретного елемента культури – 

культурних переконань, які є невід'ємною частиною інституцій і впливають на розвиток і 

збереження різноманітних соціетальних організацій» (914). Greif також згадує залежність 

від обраного шляху розвитку як концепцію, яку варто відмітити при обговоренні 
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організаційних структур і моделей поведінки
8
. Він стверджує, що "здатність соціетальної 

організації до змін є функцією її історії, оскільки інституції об'єднують організаційні і 

культурні переконання, культурні переконання це неузгоджені очікування, а організації 

зміцнюють культурні переконання, що приводить до їх прийняття, а минулі організації і 

культурні переконання впливають на історично наступні ігри, організації і рівноваги" 

(943). Якщо застосувати роботу Greif до аналізу практичної ситуації у Мартіні, можна 

дійти висновку, що культурні та історичні особливості словаків і Словаччини зробили 

задачу з ліквідації корупції на місцях і запровадження якихось змін у мерії як організації 

дуже складною, якщо взагалі можливою для вирішення. Культурно й історично, колишні 

комуністичні країни Східної Європи, включаючи Словаччину, до цих пір страждають від 

високого рівня корупції. Крім того, опитування громадської думки показують високий 

рівень сприйняття корупції у словацьких місцевих органах влади (Jacko, 2009). Місто 

Мартін не стало винятком з цієї тенденції і так званої культури корупції. Таким чином, 

задача мера здійснити далекосяжні зміни у такий короткий проміжок часу через 

запровадження багатогранної антикорупційної політики, бачиться насправді складною. 

Проте, інтерпретація і бачення інституціоналізації і змін, зроблені Eisenstadt (1964) 

(ілюструються древніми імперіями і релігіями) також можуть бути пов'язані з різними 

реформами місцевого самоврядування, політичними реформами і загальними процесами 

реформування сучасності. Ряд посткомуністичних країн пережили хвилі реформ - деякі 

більш успішні і далекосяжні, ніж інші. Можна стверджувати, що успіх і масштаби реформ 

були тісно пов'язані з рівнем інституціоналізаціїї відповідних країн і/або системою їх 

інституцій, їх рівнем розвитку, а також масштабом їх внутрішніх проблем. Отже, якщо 

застосувати це бачення до аналізу ситуації в Мартіні, то рішення і дії його мера не 

повинні розглядатися як єдині чинники, що відіграли значну роль в успіху проекту по 

боротьбі з корупцією. Крім інших безпосередніх факторів, таких, як підтримка з боку 

засобів масової інформації і міжнародних інституцій; слід також дослідити подальші 

історичні, культурні та інституційні наслідки задля того, щоб краще зрозуміти вікно 

можливостей для таких організаційних змін
9
. 

 

 

 

                                                           
8
 Greif обговорює два різні сценарії: мусульманський світ і колективні суспільства у порівнянні з 

латинським світом й індивідуалістичними суспільствами. Вони використовуються як приклади, що 

ілюструють аргументи автора про взаємозв'язок культури й організацій  
9
 Проте, через обмежений простір, будуть обговорюватися лише безпосередні чинники  
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1.2. Започаткування 

У лютому 2008 року мер Мартіна, Андрей Хрнчіар, зв'язався з тодішнім президентом 

Словацького офісу Transparency International (TIS), пані Emilia Sicakova-Beblava і 

висловив інтерес щодо застосування у своєму місті заходів по боротьбі з корупцією. Після 

проведення консультацій з TIS, Хрнчіар вирішив реалізувати комплексний проект, що 

охоплював усі сфери місцевого самоврядування, схильні до корупції. У травні 2008 року 

міська рада Мартіна погодилася виплатити TIS € 23 300 з бюджету міста на реалізацію 

проекту. Сам проект і стадія його ініціації були вельми екстраординарними з погляду 

термінів. Старт проекту був даний на початку 2008 року, не дивлячись на те, що він не 

входив до передвиборної програми Хрнчіара 2006 року; крім того, мер зв'язався з 

президентом TIS більше, ніж через рік після свого вступу на посаду (Jacko, 2009). Тут 

можна застосувати концепцію Kingdon (1995) про вікна можливостей, яка стверджує, що 

такі вікна відкриваються у системах політики, але залишаються відкритими лише 

протягом коротких періодів часу і, отже, ініціатори політики мають встигати використати 

цю перевагу в той короткий час, поки це вікно відкрито. Jacko також стверджує, що мер 

Мартіна використав вікно, яке відкрилося незабаром після його обрання у грудні 2006 

року. Оскільки він був новачком, він взяв час, щоб ознайомитись зі справами, але щойно 

він набув повного розуміння, він повною мірою скористався перевагами відкритого вікна. 

Його політично нейтральна репутація, у значній мірі прихильна у той час міська рада, 

його чудові навички переконання і комунікації, і останнє за чергою, але не за значенням – 

відсутність економічної кризи, дозволили йому запровадити настільки радикальні заходи 

(Jacko, 2009). У другій частині статті буде додатково ретельно досліджена роль досвіду, 

умінь і навичок Хрнчіара, які він здобув у попередній професії як театральний актор і 

театральний режисер, що все разом визначило його стиль лідерства як мера. 

 

Інституційні міфи і пошук нових можливостей 

Можна стверджувати, що державні організації та/або інституції у Словаччині, в тому 

числі місцеві органи влади і мерії просто копіювати вже існуючі структури, оточення і 

звичаї як будь-де у Словаччині. Замість того, щоб застосовувати нові, інноваційні схеми, 

стратегії і структури, створюються і здійснюються древні і часто неефективні структури 

які підтримують вже існуючу негнучку систему бюрократії і бюрократичних інститутів в 

Словаччині
10

. Звичайно, можна застосувати аргумент Meyer and Rowan (1977) про 

                                                           
10

 Деякі автори стверджують, що це для того, щоб шукати легітимності і, отже, для досягнення 

більшої інституціоналізації і через цю велику здатність до виживання   
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необхідність організацій і їх структур, щоб "відображати міфи про їх інституційні 

середовища" (341). Чи поводяться вони таким чином, щоб «підвищити свою легітимність і 

перспективи виживання" (340) чи як свідчення лінощів і/або брак винахідливості; 

результатом є те, що інституції місцевого самоврядування у Словаччині функціонують 

дуже подібно і мають дуже подібну структуру. Проте, можна було б стверджувати, що, 

незважаючи на певну ступінь свободи щодо формування і вибору власної структури і 

політик, більшість місцевих органів влади і їх лідери мають дотримуватися суворих 

юридичних процедур, які визначають структуру, функції й умови, в яких вони повинні 

працювати. Отже, існують тільки обмежені можливості для сингулярності, що призводить 

до інституціонального ізоморфізму місцевих органів влади, яка так характерна для 

системи місцевого самоврядування Словаччини та багатьох інших урядових середовищ. 

Проте, бачення Хрнчіара полягало у тому, щоб вийти за межі цього ізоморфізму і за межі 

того, щоб робити лише те, що закон дозволяє і зобов'язує робити місцеві органи влади. 

Отже, він і його команда прийняли точку зору Словацького офісу Transparency 

International: замість того, щоб робити тільки те, що перераховано у законі, місцеві органи 

влади повинні прагнути робити те, що закон не забороняє їм робити (коротший варіант: 

дозволено усе, що не заборонено законом). У результаті мер часто говорив, що мерія 

Мартіна вийшла за межі мінімуму, встановленого законом
11

. 

Цікаво відзначити, що March у своїй роботі (1991) стверджує, що старі способи 

визначеності (експлуатація перевірених прийомів чи просто експлуатація – використання 

вже відомих, перевірених прийомів ведення справ) можуть бути ефективно замінені 

використанням знань і нових методів (пошукова діяльність чи просто пошук – пошук 

нових можливостей у роботі організації) в рамках декількох сценаріїв. March додає, що 

"адаптивні процеси, шляхом вдосконалення експлуатації більш швидкими темпами, ніж 

пошук, швидше за все, будуть ефективними у короткостроковій перспективі, але 

самогубними у довгостроковій перспективі" (71). Це показує, що різні організаційні теорії 

та теоретики пропонують відповіді і альтернативні варіанти того, як організаціям та їх 

лідерам поводити себе у різних обставинах з метою досягнення більшої ефективності та 

успіху в цілому
12

. 

Обидві підходи, і експлуатації, і пошуку, можуть бути успішними за певних обставин. 

Проте, те, що зробило Хрнчіара і його проект відомими усій Словаччині, був акцент саме 

на пошуку, а не експлуатації у процесах організаційного навчання і розробки політик. 

                                                           
11

 Від словацької "nad rámec zákona"  
12

 Розділ цього документа під назвою "Мер" розглядатиме конкретні теорії лідерства, які пояснять і 

обґрунтують вибір Хрнчіара щодо пошуку, а не експлуатації  
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1.3. Вироблення політики 

Незважаючи на певний збіг пропонованих антикорупційних заходів та принципів нового 

публічного управління, основною метою проекту було не привести адміністративні 

процеси мерії Мартіна у відповідність з ідеями та філософією нового публічного 

управління та/або будь-якими іншими трендами менеджменту. Замість цього команда TIS 

розробила безпрецедентний план, який містив конкретні рекомендації щодо 17 міських 

політик (мал. 3), що охоплювали усі сфери, схильні до корупції в місті (TIS, 2009). Замість 

того, щоб реалізовувати ідеї з посібників по менеджменту, новому публічному 

управлінню та врядуванню, або текстів щодо організаційного лідерства, TIS взяла за 

основу для формулювання своєї політики знамениту, хоча й спрощену формулу Роберта 

Клітгаарда
13

 (Klitgaard 1998; TIS 2008, 2009). Остаточний документ щодо міської політики 

(TIS, 2009) налічував 130 сторінок та містив загальні рекомендації разом з конкретними 

кроками щодо вироблення політики та проекти документів. 

 

Рис. 1: Міські політики з урахуванням заходів по боротьбі з корупцією
14

: 

1. Політика продажу основних фондів і нефіксованих активів. 

2. Політика оренди основних фондів і нефіксованих активів. 

3. Політика найму нових співробітників у мерію та інші міські організації. 

4. Політика участі громадськості у процесі прийняття рішень у муніципалітеті. 

5. Політика доступу до інформації про те, як працює муніципалітет. 

6. Політика етики – етична інфраструктура та конфлікт інтересів обраних міських 

представників. 

7. Політика етики – етична інфраструктура та конфлікт інтересів співробітників 

муніципалітетів. 

8. Політика етики – етична інфраструктура та конфлікт інтересів працівників міських 

організацій. 

9. Інформаційна політика (медіа-політика). 

10. Політика районування та будівництва. 

11. Додаткова політика міста. 

12. Політика прозорості щодо юридичних осіб, заснованих містом. 

13. Політика публічних закупівель. 

                                                           
13

 Формула Klitgaard для аналізу тенденції існування корупції: Корупція = Монополія + Свобода дій – 

Підзвітність  

14 
[Так в оригіналі] Оригінальний переклад мерії Мартіна. Адаптовано з http://transparenttown.eu/ 

http://transparenttown.eu/
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14. Політика укладення публічно-приватних партнерств. 

15. Політика закріплення/надання квартир. 

16. Політика закріплення/надання кімнат у соціальних інституціях, де місто виступає 

дарувальником. 

17. Політика підготовки бюджету та інформування про нього громадськості. 

Джерело: Martin Town Hall, 2010 

 

Після того, як TIS представила свій антикорупційний план, рекомендації щодо 

вироблення політики мали бути ухвалені відповідними департаментами мерії. Пані 

Katarina Katinova, керівник апарату мерії, відповідала за остаточне зведення документу
15

. 

Вона та вищі посадові особи мерії ретельно досліджували усі рекомендовані політики 

щодо їх відповідності словацькому законодавству і за необхідності вносили потрібні 

зміни. Щойно план був перевірений і готовий до прийняття, міський голова у травні 2009 

року скликав позачергове засідання ради з єдиним питанням на порядку денному – 

ухвалення пакету заходів по боротьбі з корупцією. 

 

1.4 Реалізація політики 

Антикорупційний пакет було успішно прийнято, голоси за нього віддали усі 

депутати міської ради. Якщо порівняти проголосований варіант пакету з оригінальними 

рекомендаціями, розробленими TIS, то співпадатимуть приблизно від 80 до 90 відсотків 

рекомендацій, з чим погоджувались і представники TIS, і представники мерії (Jacko, 

2009). Голосування у міській раді ознаменувало початок етапу реалізації політики (або 

третього етапу проекту). Мерія незабаром почала впроваджувати наступні заходи, як-от: 

Етичний кодекс для усіх співробітників мерії; нові процедури найму персоналу; надання 

інформації; електронні публічні закупівлі та електронні аукціони; електронне 

оприлюднення міських контрактів і рахунків-фактур; тощо. (Martin Town Hall, 2010). 

Окрім офіційного антикорупційного пакета, мерія почала запроваджувати нові заходи 

проти корупції та елементи доброго врядування, як-от: дні відкритих дверей, інформаційні 

кампанії, карти електронних аукціонів, електронні інструменти дослідження ринку та 

інші. 

                                                           
15

 Кожна мерія має свого керівника апарату, який відповідає за усі адміністративні процеси, 

людські ресурси, і щоденне функціонування мерії. Керівник апарату є управлінською посадою і 

мер має право на вибір власного кандидата. В ідеалі, керівники апарату повинні бути 

компетентними менеджерами й адміністраторами, які є найвірнішими слугами мера. Однак через 

політичну підтримку, партійне висування на вибори та партійну політику, мери часто змушені 

вибирати керівника апарату відповідно до політичної угоди. З іншого боку, через корупцію і 

кумівство, вони, можливо, побажають, натомість вибрати некомпетентного близького друга   
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1.5 Вплив і реакції 

Здобута престижна премія Організації Об'єднаних Націй у сфері публічної служби, 

численні вітчизняні та міжнародні відзнаки та перші кількісні оцінки показали, що 

посадові особи Мартіна, схоже, мають рацію, коли зображують свій проект як успіх
16

. 

Однією з найбільш яскравих переваг проекту були менші витрати у процесі державних 

закупівель завдяки впровадженню електронних аукціонів. Лише з липня 2009 по червень 

2011 року мерія Мартіна зекономила 303 000 євро,  що склало 23% від первісно 

очікуваних витрат на придбання товарів і послуг
17

. Крім того, автор визначив 5 основних 

переваг проекту: підвищення прозорості, розширення участі громадськості в управлінні та 

підзвітності, збереження значних фінансових ресурсів, зростання престижності міста, що 

зумовлює збільшення інвестицій, а також переваги для широких верств суспільства (Jacko, 

2009). 

Серед переваг для широких верств суспільства зазначимо вплив проекту Мартіна 

на інших муніципалітети Словаччини. Низка муніципалітетів наслідували приклад 

Мартіна та або звернулись до TIS за розробкою аналогічних схем, або вирішили 

реалізувати проект самостійно, без необхідності консультування із зовнішніми 

організаціями. Варто зазначити, що однією з головних тем місцевих виборів 2010 року в 

Словаччині була боротьба з корупцією. Наслідуючи приклад Мартіна, низка словацьких 

міст перед виборами запровадили аналогічні схеми по боротьбі з корупцією (наприклад, 

Roznava, Prievidza, Ziar nad Hronom), тоді як деякі нові мери обіцяли реалізувати такий 

антикорупційний пакет після прийняття присяги на новій посаді і вже зв'язалися з TIS для 

консультацій і співпраці (наприклад, Братислава, Банська Бистриця, Ružinov). 

Вплив проекту і реакції також можуть бути виміряні кількісно. Такі кількісні дані 

включають в себе кількість відвідувачів сайту, кількість громадян, присутніх на дні 

відкритих дверей, кількість успішних фірм, що надають товари та послуги через публічні 

закупівлі. Перед тим, як були введені нові правила і запроваджені електронні аукціони, 

місто сплачувало і укладало контракти лише з декількома компаніями (Hrnciar, 2011). 

                                                           
16

 Коли антикорупційні політики впроваджувались у практику всього лише протягом кількох 

місяців, автор цієї статті писав магістерську дисертацію за матеріалами даного проекту. У червні 

2009 року він зазначав: «Проект міста Мартіна по боротьбі з корупцією є унікальним і 

безпрецедентним прикладом місцевої, фінансованої зсередини, але реалізованої ззовні 

багатогранної схеми, яка в разі успіху має бути визнаною, можливо, поширеною по всій країні і, 

ймовірно, навіть за межі словацьких кордонів» (Jacko, 2009)   
17

 Додаткову інформацію та дані див. на веб-сайті www.transparentnemesto.sk. 

 

http://www.transparentnemesto.sk/
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Ситуація істотно змінилася і пізніше міська база даних публічних закупівель налічувала 

вже більше ста фірм-постачальників. Крім того, соціологічне агентство MVK у вересні 

2010 року провело опитування 200 жителів Мартіна за репрезентативною вибіркою. 

Рисунок 2 показує, що 38,4% жителів міста Мартін оцінили проект «Прозоре місто» як 

відмінний або корисний. Тільки 0,5% респондентів оцінили проект як негативний. 

 

Рис. 2: Громадська думка про проект «Прозоре місто» 

 

Джерело: MVK, 2010 

 

Більше того, абсолютна перемога Хрнчіара на місцевих виборах у 2010 році, а потім у 

2014 році також натякає на схвалення громадянами його дій і проекту «Прозоре місто», 

який також грав ключову роль в передвиборчих кампаніях з переобрання мером. Як 

ілюстрація, на виборах 2010 року Хрнчіар отримав 9 883 голосів (51,15%), що більш, ніж 

на 4 500 голосів перебільшило результат виборів 2006 року. Хрнчіар був переобраний 

абсолютною більшістю голосів, і, отже, забезпечив собі дуже сильний мандат протягом 

наступних чотирьох років. Наступна, друга частина аналізу практичної ситуації більш 

уважно дослідить дії, здібності, навички мера і його стиль лідерства, який, можливо, був 

ключовим фактором успішної реалізації проекту і загального успіху проекту. 
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2. Мер 

Стаття досі надавала описову частину аналізованої практичної ситуації. Проект «Прозоре 

місто» був показаний як успішно втілена схема, призначена для обмеження корупції і 

забезпечення більшої прозорості місцевого управління. Проект досяг чітких результатів і 

був захоплено прийнятий та високо оцінений як на батьківщині, так і за кордоном. Далі у 

статті досліджуватиметься роль мера Мартіна, Андрея Хрнчіара
18

. Буде обговорюватися 

його стиль лідерства, навички та здатності реалізувати такі далекосяжні заходи й 

організаційні зміни. Будуть розглянуті також інші чинники, а саме роль делегування, 

засобів масової інформації і міжнародної підтримки. Буде обґрунтовано, що Хрнчіар і 

його особистість зіграли ключову роль на всіх етапах проекту. Таким чином, стаття 

спиратиметься на необхідні навички осіб, які приймають рішення/виробляють політику, 

вона розглядатиме наукові публікації про публічних менеджерів і організації/інституції, і 

вона застосовуватиме їх до аналізованої ситуації і особливо до лідерського стилю мера 

міста Мартіна. При проведенні інтерв'ю дослідник зосереджувався на реалізації проекту 

«Прозоре місто», тому подальше обговорення буде пов'язано в першу чергу зі стилем 

лідерства Хрнчіара, який він реалізовував у ході проекту. Наприкінці будуть 

сформульовані узагальнення, але вони будуть обумовлені головним чином поведінкою 

мера, пов'язаною з проектом. 

 

2.1 Теорії лідерства 

Далі у цьому документі будуть розглянуті різні теорії, які могли б краще пояснити вплив 

поведінки Хрнчіара і його стилю лідерства на успіх проекту. Нижче будуть розглянуті: 

теорії лідерських рис, теорія відповідності цілей і засобів їх досягнення, трансформаційне 

і транзакційне лідерство, теорії використання когнітивних ресурсів, а також теорія обміну 

між лідером і його прихильниками. 

 

 

                                                           
18 Андрей Хрнчіар, що народився у 1973 році у місті Ружомберок (районне місто у 40 км на схід від 

Мартіна), відвідував театральні студії у Братиславі і розпочав свою професійну кар'єру у 1996 році 

як член місцевого театру в Мартіні. У 2003 році Хрнчіар вирішив балотуватися на посаду 

директора, яку він виграв і обіймав до грудня 2006 року, коли він був обраний мером Мартіна. Був 

переобраний мером у 2010 році і в 2014 році, у 2012 і 2016 році був обраний членом парламенту 

Словаччини і станом на жовтень 2016 року він обіймає посаду заступника спікера словацького 

парламенту.  
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Теорія лідерських рис 

Історично склалося, що дослідники лідерства середини минулого століття намагалися 

визначити риси успішних лідерів. Вони думали, що ефективні лідери володіють певним 

набором ознак і намагалися їх ідентифікувати - фізичні характеристики, наприклад, зріст; 

інтелектуальні характеристики, наприклад, розумові здібності та здатність до 

передбачення; особистісні характеристики, наприклад, ентузіазм та наполегливість (Рейні, 

2009). Ці погляди, звичайно, зі збільшенням кількості емпіричних досліджень пізніше 

були повністю спростовані і Рейні зазначає, що «ніхто й ніколи не виявив загальний набір 

рис для неперевершених лідерів. Лідери мають різні розміри, форми, таланти та вдачі. 

Пошук універсальних рис змінили інші підходи» (2009: 316) Цікаво, однак, що деякі з 

опитаних відзначили відносно молодий вік мера Мартіна (трохи за 30 років), його фізичні 

характеристики (велика статура та імпозантна зовнішність), а також його колишню 

кар'єру професійного театрального актора і набуті акторські навички. Можна 

стверджувати, що вони могли б зіграти другорядну, хоча й помітну роль у процесі 

розробки політики та, зокрема, її ініціювання. Сам Хрнчіар говорить про користь своєї 

колишньої акторської кар'єри для його рішучої політичної поведінки, навичок публічних 

виступів, а також здатності запам'ятовувати нові правила і закони, що стосуються 

місцевого самоврядування (Kapustova, 2009). Може бути, це дійсно якості ефективного 

лідера. 

 

Теорія відповідності цілей і засобів їх досягнення (теорія «шлях-ціль») 

На більш науковій ноті, згідно Рейні, "теорія відповідності цілей і засобів, яка вважає, що 

ефективні лідери підвищують мотивацію і задоволеність серед підлеглих, коли вони 

допомагають їм досягати важливих цілей – тобто, коли вони допомагають їм побачити 

цілі, шляхи до їх досягнення, і як ефективно слідувати цими шляхами" (2009, 319). Теорія 

включає в себе низку стилів лідерства. Наприклад, House and Mitchell (1974) розглядають 

чотири стилі лідерства: вказівний, підтримуючий, орієнтований на досягнення і 

учасницький. Більш того, Тейлор аналізує причини браку ефективності в організаціях. Він 

також пропонує причини, чому тиск бідності не може бути достатнім для підтримки 

ефективності і продуктивності праці співробітників. Замість цього він передбачає, що 

ініціатива і заохочення мають визначати управління (1916 г.). 

Щодо Мартіна, то стиль лідерства Хрнчіара по відношенню до своїх підлеглих може 

розглядатися як орієнтований на досягнення. Мер дійсно встановлює високі цілі і високі 

вимоги до продуктивності підлеглих і їх відповідальності. Ряд опитаних співробітників 
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відповіли, що мерське бачення прозорої мерії і прозорого надання публічних послуг було 

тим, що змусило їх працювати краще. Більш того, і співробітники мерії, і місцеві депутати 

високо оцінювали Хрнчіара як дуже комунікабельну людину, завжди готову спілкуватися 

через свої рішення, якщо це необхідно. Це дійсно було необхідно у процесі ініціації 

політики у 2008 році, щоб забезпечити достатню кількість голосів у міській раді для 

затвердження інвестиції у проект, і, можливо, ще більш важливо у 2009 році, коли мав 

бути проголосований весь пакет по боротьбі з корупцією, включаючи нові правила і 

норми. Хрнчіар прокоментував важливість спілкування: 

"Я вважаю, що найбільш важливим моментом було спілкування між членами міської ради, 

які були єдиними людьми з компетенцією ухвалити виділення фінансових коштів, 

необхідних для підтримки проекту... Без необхідної підтримки членів міської ради сам 

проект не зміг би перетворитися у реальні заходи" (Martin Town Hall 2010: 16) 

 

Трансформаційне і транзакційне лідерство 

Незважаючи на свою орієнтованість на досягнення і здатність підвищувати мотивацію, 

підлеглі Хрнчіара і/або члени міської ради не йшли набагато далі у своєму описі і 

зображенні Хрнчіара як трансформаційного лідера. Трансформаційні лідери, на відміну 

від транзакційних лідерів, надихають своїх підлеглих виконувати їх обов'язки через більш 

високі цілі. На противагу цьому, транзакційні лідери мотивують і заохочують своїх 

підлеглих і послідовників в обмін на їх лояльність і продуктивність (Burns 1978). Хрнчіар 

не мав амбіцій стати трансформаційним лідером, і він діяв швидше як високоефективний і 

шанований транзакційний лідер. Новітня історія Словаччини не рясніє надихаючими 

лідерами і довелося б добре попотіти, щоб знайти приклади трансформаційного лідерства 

не тільки серед словацьких громадських діячів, а й навіть серед лідерів бізнесу. Точно так 

же поняття харизматичного лідерства на основі роботи Макса Вебера про владу тісно 

пов'язане з трансформаційним лідерством. Широкі дослідження були б необхідні, щоб 

емпірично оцінити лідерські якості Хрнчіара відповідно до його харизми. Проте, цілком 

ймовірно, що його акторська кар'єра розвинула його харизму. У людей і місцевих еліт, 

яких йому потрібно було переконати не тільки у своїх політичних перспективах, а й у 

власних навичках і баченнях, був його образ як відомого місцевого театрального актора. 

Далі вже питання психології, чи був це театральний блиск, який додав до його харизми, чи 

це була скоріше справа природи, ніж виховання. У той чи інший спосіб харизма може 

відігравати суттєву роль у лідерстві і в просуванні таких радикальних схем, як проект 

«Прозоре місто», який дуже сильно відрізняється від статус-кво. 
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Теорія використання когнітивного ресурсу 

Теорія використання когнітивних ресурсів, розроблена Fiedler and Garcia (1987), серед 

інших лідерських характеристик особливо виділяє рівень стресу лідера і здатність ним 

управляти. Відповідно до теорії, стрес пригнічує когнітивні здібності. Таким чином, 

реакція лідера на стрес і його продуктивність у значній мірі залежать від рівня його 

інтелекту і досвіду. Хрнчіар, що мав обмежений досвід у процесах місцевого 

самоврядування, був змушений розраховувати лише на свій інтелект і навички управління 

стресом, розвинуті у ході професійної акторської кар'єри (Kapustova, 2009). Рейні додає, 

що "вказівна поведінка лідера забезпечує високу продуктивність тільки у тому випадку, 

якщо поєднується з високим інтелектом лідера і підтримуючим, вільним від стресів 

оточенням" (2009, 324). 

 

Теорія обміну між лідером і його прихильниками 

Теорія, яка може краще пояснити тісний зв'язок і довіру мера до його керівника апарату 

(начальника штабу) і деяких інших співробітників – це теорія обміну між лідером і його 

прихильниками. Відповідно до теорії, лідер вибирає найбільш надійних підлеглих, з 

якими він вибудовує унікальні відносини. Вони, як правило, отримують спеціальні 

завдання, спеціальне лікування і пільги, але від них також очікується, що вони 

працюватимуть краще, ніж інші підлеглі, і будуть лояльними до лідера. Керівник апарату 

мерії Katinova зізналася, що від неї очікувалось, але вона і сама була готова працювати 

додаткові години над проектом, що включало роботу у вихідні та затримування допізна в 

офісі. Наступна частина статті більш докладно розгляне підлеглих мера, його довіру і 

здатність делегувати. 

 

2.2 Делегування і свобода дій 

Після вивчення різних теоретичних концепцій публічного лідерства, тепер буде 

розглянуто делегування як ключова характеристика лідерства Хрнчіара і вирішальний 

фактор, який допоміг йому успішно реалізувати свій проект. З точки зору організаційної 

теорії, організації здатні ефективно працювати до тих пір, поки вони дотримуються 

певних критеріїв. Ефективне делегування може розглядатися як один з них. Деякі автори 

також дискутують питання щодо раціональності організацій і/або її брак, що також може 

бути пов’язане з делегуванням. Згідно March and Simon (1958), організації обов'язково 

повинні стикатися з невизначеністю, якщо це стосується раціональних рішень і 
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раціональних внутрішніх процесів. За визначенням March and Simon, "основні особливості 

організаційної структури та функції випливають з особливостей процесів розв'язання 

людиною проблем і раціонального людського вибору" (190). Більш того, "раціональна 

поведінка вимагає спрощених моделей, які враховують лише основні риси проблеми без 

врахування усієї її складності". Організації повністю залежать від своєї структури і 

делегування, незалежно від того, мають вони короткострокову чи довгострокову 

структуру. 

Більшість лідерів вірогідно вибрала би можливість зберегти якомога більше влади і 

свободи дій, наскільки це можливо, і максимізувати структуру організації у власних 

інтересах. Хрнчіар незабаром після того, як став мером, зрозумів, що словацькі публічні 

службовці і мери, зокрема, незважаючи на різні обмеження та втручання з боку 

політичного, правового та адміністративного середовища, проте, мають значний обсяг 

дискреційних повноважень. Наприклад, не встановлено жодних строгих правових 

обмежень щодо їх повноважень підписувати довгострокові і неефективні угоди. Хрнчіар 

стверджував, що ряд таких невигідних угод, що стосуються оренди міської нерухомості, 

були затверджені і підписані попередньою адміністрацією, навіть без консультацій і/або 

схвалення міською радою (Jacko, 2009). Тому, ознайомившись з усіма своїми новими 

повноваженнями, Хрнчіар вирішив поділитися і/або делегувати деякі з них міській раді. 

Для того, щоб не стати жертвою когось зі своїх спадкоємців, він вирішив позбутися 

частини своїх повноважень інституційно і включив їх в антикорупційний пакет
19

. 

Лідер, як правило, вирішує делегувати свої повноваження, коли є дуже зріла група, якою 

він керує. Необхідною є взаємна довіра і, відповідно до Hersey and Blanchard (1982) та їх 

теорії життєвого циклу, лідер має брати до уваги рівень зрілості керованої групи. У 

випадку Мартіна, Хрнчіар справедливо вирішив делегувати більшу частину своєї роботи і 

повноважень своїм підлеглим. Навіть після ознайомлення з усіма необхідними правилами 

і законодавством, Хрнчіару довелось би щосили боротися, аби реалізувати проект 

настільки гладко, якби він не мав відданого і (на думку опитаних) надзвичайно 

ефективного керівника апарату, пані Katarina Katinova
20

. Оскільки Хрнчіар переміг на 

виборах 2006 року як незалежний кандидат, він міг вільно вибрати людину, якій він 

довіряє найбільше, і на яку буде покладено відповідальність за щоденне управління 

мерією. Хрнчіар знайшов у Katinova не тільки вірного і відданого службовця, але й 

                                                           
19

 Якщо застосувати класичну формулу Роберта Клітгаарда (1998) про аналіз тенденції існування 

корупції: Корупція = Монополія + Свобода дій – Підзвітність, то можна чітко бачити, що зусилля 

Хрнчіара полягали як в зменшенні його монополії на владу, так і на ступінь свободи своїх дій 
20

 Пані Katinova, кваліфікований юрист і колишній директор Управління із соціальних і сімейних 

питань міста Мартіна, була особисто відібрана Хрнчіаром  
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ефективного менеджера, якому було доручено завдання адміністрування й управління 

проектом «Прозоре місто». Таким чином, історія успіху Хрнчіара не має зводитись тільки 

до однієї людини. 

 

2.3 Засоби масової інформації 

Проект від самого початку підтримувався дуже складною кампанією в ЗМІ. Мерія 

Мартіна звернулася до Словацького національного офісу Transparency International – 

всесвітньо відомої неурядової організації – за допомогою у розробці політики по боротьбі 

з корупцією. Мер зустрівся з кількома послами, які публічно підтримали проект. Крім 

того, на початку 2010 року Хрнчіар запустив по всій Словаччині успішну рекламну 

кампанію на біл-бордах, яка просувала проект (рис. 3). 

 

Рис. 3: Медіа-кампанія проекту (дизайн рекламного щита)
21

 

 

 

Мерія Мартіна і речник міста регулярно публікували звіти та представляли інформацію 

про проект як місцевим, так і національним ЗМІ. Навички речника міста у сферах PR і 

ЗМІ відіграли значну роль у загальній презентації та «продажі» проекту для 

громадськості. Як ілюстрація, Хрнчіар і його команда вирішили оголосити про своє 

нагородження премією Організації Об'єднаних Націй у прямому ефірі національного 

телебачення на прес-конференції, що відбулась у столиці. Рішення проїхати 230 км тільки 

задля проведення прес-конференції у столиці виявилось надзвичайно вдалим. Прес-

конференцію транслювали усі словацькі телеканали у своїх головних вечірніх програмах 

новин, включаючи 30-хвилинний прямий ефір на телеканалі новин TA3. Нещодавно, 

                                                           
21

 Зверніть увагу на дуже персоналізований дизайн, з мером у центрі рекламного щита. Це також 

було одним з найсерйозніших критичних зауважень до кампанії   



44 
 

  Project “Capacity Building of NAPA for Open Local Governance” 

Хрнчіар з'явився у популярному кулінарному шоу провідного телеканалу (TV Markiza, 

2011). Незважаючи на незв'язаність з проектом, шоу, проте значною мірою збільшило 

упізнавання мера у Словаччині, яке він міг би використати у майбутньому. 

Завдяки потужній медіа-кампанії, громадськість від самого початку проекту отримувала 

достатню кількість інформації, і навіть ті чиновники, чиї особисті переконання не привели 

б їх до підтримки проекту, насправді підтримали його, коли зрозуміли, що їх несхвалення 

пропонованих правил і політик мали б бути озвучені вголос і публічно перед камерами. 

Таке несхвалення б, швидше за все, викликало серйозні наслідки для місцевих депутатів 

на наступних виборах (Petras, 2011). 

 

2.4 Міжнародна підтримка 

Хоча Хрнчіар не мав стратегічного плану, який би включав у себе міжнародну підтримку 

проекту, незабаром він зрозумів, що для проекту, щоб бути успішним і визнаним у 

Словаччині, дуже вигідне міжнародне визнання. Vincent Obsitnik, посол США на той час, 

відіграв значну роль у просуванні проекту й особисто підтримав проект під час своєї 

роботи у Словаччині. Його приклад наслідували інші посли у Словаччині і Хрнчіар 

швидко отримав безпрецедентне визнання серед дипломатичних кіл, які допомогли йому 

не тільки додати привабливого тяжіння проекту, а і з точки зору потенційних іноземних 

інвестицій у місто. Посли самі почали просувати місто серед компаній зі своїх країн, які 

були готові вкладати кошти у Словаччину. На рішення інших інвесторів вплинули, 

можливо, особистий підхід, поведінка, прозорість і особисті гарантії мера. За словами 

речника міста, це було у випадку із забудовниками Bilbao and CTP Invest (Петрас, 2011). 

 

Висновок 

У роботі досліджено проект «Прозоре місто», що був ініційований мером міста Мартін 

Андреєм Хрнчіаром на початку 2008 року й успішно реалізований міською радою Мартіна 

протягом 2008 і 2009. Замість того, щоб оцінити успішність проекту, стаття представляє 

докладне резюме практичної ситуації і зосереджується на застосуванні організаційних 

теорій, дослідженні стилю лідерства й особистих навичок мера. Його навички, можливо, 

зіграли найбільш важливу роль у процесі ініціації і реалізації проекту і були ключем до 

успіху проекту. Також розглянуті інші фактори успіху, такі як делегування, роль засобів 

масової інформації і міжнародна підтримка проекту. 

Молодий та енергійний лідер, шанована неурядова організація, відданий керівник апарату, 

складна інформаційна кампанія і міжнародне визнання – усі були ключем до успішної 
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реалізації, отримання результатів і міжнародного визнання проекту. Проте, без Хрнчіара і 

його лідерських якостей жоден з них не був би реалізований. Хрнчіар високо оцінюється 

своїми підлеглими і членами ради за його лідерські навички і якості, а стаття визначає 

орієнтований на досягнення стиль лідерства, навички управління стресом, делегування, 

побудоване на взаємній довірі, і харизматичне лідерство як головні якості публічного 

лідерства мера. Більш того, хоча ефективні лідери не демонструють універсальний набір 

особистісних рис, рішучість Хрнчіара, його риторичні навички і навички переконання 

поза сумнівом також зіграли значну роль в успіху проекту «Прозоре місто». 

 

Дослідження ситуації продемонструвало, що, незважаючи на високий рівень 

інституціоналізації місцевого самоврядування в Словаччині, залежність від обраного 

шляху, акцент на експлуатацію, а не пошук; організаційні зміни, навіть у такій чутливій 

області, як боротьба з корупцією, все-таки можливі. 

 

Питання 

а) Якою мірою здатність Хрнчіара щось змінити була визначена його особистісними 

рисами і навичками лідерства і в якій мірі його успіх зумовлений впливом інших чинників 

(наприклад, ЗМІ, міжнародною підтримкою тощо)? 

б) Подумайте про місцевого лідера, який проводив реформи в органах місцевого 

самоврядування у вашій країні. Застосуйте принаймні одну з теорій лідерства у вашому 

випадку і спробуйте проінтерпретувати й проаналізувати дії лідера і реакції інших 

зацікавлених сторін. 
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http://transparenttown.eu/?s=situation_before
http://www.transparentnemesto.sk/
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Кейс-стаді 2: Як перетворити звичайний український райцентр на сучасне 

європейське місто 

Григорій Борщ 

 

Маленькі історії великих здобутків: Як перетворити звичайний райцентр на сучасне 

європейське місто – досвід переможця Конкурсу «Кращі практики місцевого 

самоврядування 

 

Вступ 

Тростянець – районний центр на півдні Сумщини, таких в країні – сотні, зрештою 

навіть і населених пунктів із такою назвою – кілька. Від решти Тростянців сумський 

вирізнявся хіба що «солодкою славою» продукції шоколадної фабрики із милою серцю 

назвою «Україна». Але так було раніше. 

Тепер Тростянець – це місто, яке демонструє високий рівень благоустрою та 

розвитку і з кожним роком впевнено перетворюється на затишне європейське містечко, в 

якому із задоволенням живуть, працюють та відпочивають його корінні мешканці та гості, 

сюди повертається молодь, а значить це місто має майбутнє. 

 

Застосування теорії на практиці 

Тростянець наразі має чимало приводів для гордості. Зокрема чотири останні роки 

поспіль місто ставало призером конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування», 

що проводиться спільно Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України та Програмою Ради Європи «Децентралізація і 

територіальна консолідація в Україні». Сюди за досвідом їдуть із усіх куточків країни і 

навіть представники обласних центрів та промислових гігантів, адже проблеми у всіх 

українських містах дуже схожі. Тож успішні інструменти, які використовує райцентр на 

Сумщині, можуть бути корисними багатьом органам місцевого самоврядування, навіть 

містам-мільйонникам. То в чому ж секрет успішності Тростянця? 

 

Цілі дослідження кейсу 

Усвідомити вплив різних чинників на успіх/неуспіх розвитку міста, оцінити, якою 

мірою впливають на розвиток міста харизматичні риси і прагнення його мера, порівняти їх 

вплив з впливом запровадження підходів і принципів відкритого місцевого 

самоврядування. 
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Опис кейсу 

Юрій Бова, який вже 11 років працює Тростянецьким міським головою, свою роботу 

називає забігом на швидкість. Він вважає, що всі міста конкурують одне з одним. За 

інвесторів, за мешканців, за соціально-економічний розвиток. Якщо до міста йдуть 

інвестиції, є культурний розвиток, належна комунальна інфраструктура — обов’язково 

місто буде успішним і розвинутим, мешканці будуть в ньому залишатися жити і 

працювати, а не шукати кращої долі за кордоном на заробітках. Якщо ти цього не робиш, 

а робить сусіднє місто, то мешканці там і будуть жити. 

Почав міський голова з того, що був розроблений стратегічний план економічного 

розвитку міста. Адже не можна здійснювати якісь кроки у розбудові міста, спираючись 

лише на інтуїцію, треба мати документ – стратегію – куди саме слід рухатись. Така 

стратегія і була зроблена ще у 2007 році на основі ґрунтовного аналізу сильних і слабких 

сторін громади, можливостей та загроз. Для цього зробили соціологічне опитування 

представників влади, бізнесу та жителів міста, створили експертну комісію, до якої 

залучили громадськість, ЗМІ. Ця група під кураторством провідних експертів протягом 

року розробила стратегічний план, визначивши в ньому три пріоритетні напрямки 

розвитку Тростянця: залучення інвестицій, розвиток малого та середнього бізнесу, в тому 

числі через туризм, а також розвиток комунальної інфраструктури. 

Все було логічно, адже інвестиції – це нові робочі місця, вища зарплатня, 

міжнародні зв’язки та експорт, нові технології, ноу-хау, мережа місцевих постачальників. 

Розвиток підприємництва передбачає покращення бізнес-клімату, а отже привабливий 

імідж міста, сприятливі умови для тих, хто хоче розпочати бізнес, вища якість послуг для 

туристів, диверсифікація та конкуренція. Все це має бути підкріплене високим рівнем 

розвитку комунальної інфраструктури: гарною якістю доріг та тротуарів, справністю 

комунальних мереж та системи освітлення, централізованим вивезенням сміття, 

достойним сервісом готелів та закладів громадського харчування. Додамо до цього 

енергетичну ощадність комунального господарства і матимемо ідеальну модель розвитку 

міста, що тримається на європейській філософії Доброго врядування (Good Governance) та 

дає своїм мешканцям відповідь на три важливі питання: де люди можуть працювати, в 

яких умовах будуть проживати та де відпочивати. 

Досягнення міста, що відзначені на конкурсі «Кращі практики місцевого 

самоврядування», – фактично є результатом реалізації плану економічного розвитку міста. 

В першу чергу варто відмітити три найголовніші речі: 1) залучення інвестицій і, 
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відповідно, розвиток бізнесу; 2) реставрацію історичної спадщини та проведення на її 

теренах фестивалів і культурних заходів; а також 3) залучення мешканців до управління 

містом через органи самоорганізації населення: вуличні та будинкові комітети. 

Розглянемо їх детальніше. 

 

Інвестиції та економіка 

Інвестиції в місто не можуть прийти просто так, випадково – принаймні сподіватися 

на це досить нерозумно. Більше того, деякі інвестиції можуть навіть нашкодити громаді, 

якщо стануть нищити місцеву природу, погіршувати екологію, тощо. Тому з 

потенційними інвесторами треба ретельно працювати, обмірковуючи не лише те, який 

ефект для розвитку міста буде досягнуто, а й демонструючи їм готовність влади 

співпрацювати і всіляко допомагати. Адже серйозний інвестор завжди має кілька 

(можливо і кілька десятків) пропозицій, куди можна вкласти кошти. А обрати має лише 

одну громаду – ту, де умови будуть найкращими. Так було і з інвестиціями у шоколадну 

фабрику в Тростянці. Власники шукали місце для розвитку свого виробництва і для цього 

розглядали кілька варіантів як в Україні, так і за її межами. А тим часом у Тростянці біля 

невеликої на той час шоколадної фабрики спустошеними стояли на досить великій 

земельній ділянці виробничі площі збанкрутілого цукрового заводу. Сотні працівників 

цукрового заводу втратили роботу, в місті підвищувалося безробіття. Потерпав міський 

бюджет, що створювало суттєві проблеми і в соціальній інфраструктурі. 

Саме тому завдання міського голови й депутатського корпусу міста тоді полягало в 

тому, щоб створити умови, за яких виробничі потужності інвестора мали б розвивалися 

саме у Тростянці. І такі умови були створені інвестору. Було виділено додатково 30 га 

землі та пільгові умови на її оренду протягом 3 років на час будівництва нових 

виробничих корпусів, представник підприємства був включений до складу виконавчого 

комітету, аби безпосередньо брати участь у прийнятті рішень, рішення щодо дозвільних 

процедур приймалися у найкоротші терміни. Соціальна інфраструктура підприємства була 

забрана на баланс міста. А головне, почався постійний діалог з керівництвом фабрики, 

врахування її інтересів і супроводження інвестицій. До цього процесу долучилася і 

обласна державна адміністрація, запровадивши принцип «Єдиного дозвільного вікна». 

Інвестор повірив і почав вкладати мільйонні інвестиції у своє виробництво.  

В результаті такої співпраці загалом за три перші роки у підприємство було 

інвестовано майже 77 млн. $, Протягом трьох наступних років – ще 65. Сотні людей 

отримали нові робочі місця. Місто отримало невпинне зростання прибуткового податку та 
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бездефіцитний бюджет, а більше тисячі тростянчан – роботу. Звісно, спостерігаючи таку 

лояльність місцевої влади, підприємство вкладало кошти і в соціальні проекти: 

обладнання для дитячих садочків, шкіл та лікарень, дитячі та спортивні майданчики, 

звукове та музичне обладнання для закладів культури, навіть дорогий білий рояль для 

панського маєтку, аби класична музика в ньому звучала на якнайкращому рівні. 

Але на цьому міська влада не зупинилися. Адже якщо в місті діє шоколадно – 

бісквітна фабрика, яка в якості сировини потребує суттєвих обсягів сільськогосподарської 

продукції, чому б не налагодити її забезпечення сировиною від місцевих виробників? 

Звідси народилася ідея створення у Тростянці промислового кластеру, в якому навколо 

фабрики розвивалися б підприємства по виробництву борошна, сухого молока, яєчного 

порошку, цукру. 

Першим відреагувало на цю ідею підприємство, що виробляє в місті борошно, – 

ТОВ «Торговий дім «Ельдорадо». Воно зголосилися реконструювати і переоснастити своє 

виробництво, аби якість продукції задовольняла вибагливі стандарти одного із світових 

лідерів по виробництву печива і бісквітів, а також отримало міжнародні сертифікати 

якості. Тепер свою борошномельну продукцію підприємство, збільшивши більше ніж 

удвічі кількість працюючих, поставляє не лише фабриці, а й іншим закордонним фірмам. 

Решту підприємств кластеру було вирішено розмістити у промисловому парку, 

територію у 40 га для якого відвела міська влада. Розроблена міською радою концепція 

розвитку промислового парку отримала схвальні відгуки в Мінрегіоні та 

Мінекономрозвитку та затверджена в Уряді. За рахунок державного бюджету з 

Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) вже виділено перші кошти для 

підведення необхідних комунікацій у сумі 3,6 млн. грн., а міська рада веде активний 

пошук інвесторів на дану територію. 

Втім, у Тростянці велику увагу приділяють не лише великому бізнесу, малий теж 

вкладає свою частку до бюджету, тож і про його розвиток не забувають у місті. 

Сьогодні, коли дрібні підприємці не завжди можуть собі дозволити капітальне 

будівництво, багато з них прагнуть встановлювати тимчасові споруди (МАФи). Аби така 

забудова в місті не була хаотичною та не псувала вигляд міста, а також для максимальної 

прозорості виділення місць в Тростянці, міська рада розробила комплексну схему 

розташування таких споруд по місту. Тим самим надано можливість підприємцям, 

скориставшись схемою, звернутись до мерії і заявити про свої наміри звести таку споруду 

і розпочати в ній свій бізнес. Все максимально відкрито і прозоро, схема розміщена на 

сайті міської ради, а підприємцю не потрібно ходити по кабінетах чиновників. Практично 
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всі з 58 місць вже розібрані підприємцями, а нові магазинчики, кафе почали жваво 

з`являтися в місті, тим самим створюючи нові робочі місця. 

 

Історична спадщина та фестивалі 

Кажуть, що Тростянцю пощастило із архітектурно-історичною спадщиною. 

Пам’ятки тут збереглися у досить пристойному вигляді, аби нині приваблювати туристів. 

Напевне, що так, бо у Європі навряд чи знайдеться ще один такий «Круглий двір», який є 

наскільки оригінальною спорудою, що поєднує у собі одночасно і фортецю, і амфітеатр. 

Тим сумніше було городянам наприкінці 90-х років спостерігати за тим, як ця 

споруда, а коло неї і панський будинок князів Голіциних поступово руйнувалися, 

заростаючи бур’янами. І хоча обліковувалися споруди як пам’ятки архітектури 

національного значення, держава жодним чином не дбала про їх збереження. І якби не 

громада, яку згуртував міський голова навколо ідеї їх відновлення, занепадати цим 

об’єктам до повного забуття. «Відновлення почали із громадських толок, залучення 

умільців на громадських засадах, комунальних підприємств, депутатів, працівників 

міськради. Як кажуть, всім миром намагалися відновити історичну спадщину. Але 

відновити – то половина справи, треба було вдихнути життя у ці об’єкти, – говорить 

міський голова Юрій Бова, – історичні споруди повинні приваблювали туриста. Але як це 

зробити?»  

Після ремонту почали із проведення в Круглому дворі міських заходів, в панському 

маєтку створили культурно-дозвіллєвий комплекс, який став центром культурно-

мистецького життя міста. Потім започаткували живописні пленери, запрошуючи 

художників з різних куточків України та із закордону писати місцеві краєвиди. Так 

виникла картинна галерея із залишених кожним художником в дар місту художніх 

полотен. Далі започаткували з осені до весни майже щомісяця вечори класичної музики, 

на які запрошувалися знані виконавці не лише з України, а й з Німеччини, Австрії, Кореї, 

Японії тощо (тут, до речі, стає зрозуміло, чому ж виникла необхідність білого роялю, який 

на прохання міста придбали інвестори шоколадної фабрики), також міською радою в 

приміщенні палацу Голіцина були створені експозиції: «Музей шоколаду» та «Музей 

кави».  

Пошук заходів, завдяки яким можна популяризувати місто настільки, щоб туристи 

приїздили у Тростянець регулярно, триває у міській раді не один рік. На один з Днів міста 

запросили історичних реконструкторів. Дійство сподобалось глядачам, а реконструктори 

оцінили споруду «Круглого двору». Це місце наче створене для боїв в лицарських 
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обладунках! Так народилася ідея проведення щорічного фестивалю історичної 

реконструкції «Стара фортеця. Подорож крізь століття». Сьогодні – це один із 

найвидовищніших та найуспішніших фестивалів такого спрямування в Україні. За 7 років 

він став не лише самоокупним, але і прибутковим заходом. 

Наступним став фестиваль рок-музики «Схід-Рок» –, до речі, перший та єдиний поки 

що на східній Україні. Його учасники – як молоді гурти-початківці, так і зірки 

українського та закордонного року.  

Ще один міжнародний музичний фестиваль «Чайковський FEST» збирає у травні 

місяці у Тростянці пошановувачів класичної музики – саме в цю пору народився Петро 

Ілліч, який ще будучи студентом відвідав тростянецький маєток князя Голіцина і написав 

тут свій перший симфонічний твір – увертюру до драми М. Островського «Гроза». 

Пізніше вдячні тростянчани встановили пам’ятник митцеві та започаткували мистецьке 

свято «Дні Чайковського у Тростянці», яке переросло у яскравий міжнародний фестиваль. 

Місто продовжує і надалі пошук своєї туристичної ниви. Цього року в Тростянці 

вперше відбувся спортивний фестиваль «Нескучний вело FEST». Міська рада та федерація 

велоспорту, залучена до проведення, сподіваються, що він також стане успішним, а 

Тростянець перетвориться на фестивальну столицю східної України. 

Кількість туристів, які відвідують «Круглий двір» та панський будинок, культурно-

мистецькі заходи за період з 2008 по 2015 рік зросла із 1,5 до біля 25 тис. в рік. Це дає 

можливість розвиватися туристичній інфраструктурі (готелям, підприємцям із закладами 

громадського харчування, сфері розваг, послуг тощо). Підтвердженням тому є стабільне 

зростання надходжень до бюджету від єдиного податку, що сплачується малим бізнесом. 

Вони зросли з 684 тис. грн. в 2008 році до 2,3 млн. грн. у 2015-му. 

 

Органи самоорганізації населення (ОСНи) та громадський бюджет 

Зараз багато хто говорить про залучення громадськості до прийняття рішень. Але як 

це зробити ефективно? Тростянецький міський голова вважає, що залучити всіх 

мешканців майже неможливо. Це завдання важко реалізувати ще й тому, що у людей купа 

своїх проблем, а подекуди – зневіра. Але важливо розпочати у громаді процеси, які б 

давали можливість людям долучатися до – різноманітних акцій, до управління бюджетом, 

до вирішення справ у своєму мікрорайоні, дворі тощо. 

«Ми довго шукали такий механізм і випробували різноманітні способи: громадські 

слухання, дорадчі ради при міському голові, – розповідає Юрій Анатолійович. – Але 



55 
 

  Project “Capacity Building of NAPA for Open Local Governance” 

зазвичай в таких органах громадськість представляє дуже маленький відсоток населення 

міста, і звичайні люди все одно вважають себе відстороненими від цього процесу. 

Після всіх цих спроб ми вирішили трішки змінити специфіку нашої роботи. Ми 

ініціювали створення вуличних і будинкових комітетів – сьогодні їх у Тростянці 209. На 

кожній вулиці нашого міста та у багатоквартирному комунальному будинку обрали 

голову вуличного чи будинкового комітету. Це людина обиралася виключно мешканцями. 

Це не представник влади і абсолютно не політична фігура. Це наші помічники, які 

виконують роль посередників, а точніше комунікаційного місточка між владою і людьми. 

Аби зустрічі із головами комітетів було проводити простіше, вирішили поділити місто на 

7 мікрорайонів, кожен із яких включає по 20-30 вулиць. Збори почали проводити прямо на 

території цих мікрорайонів в приміщеннях шкіл, клубів, або інших закладів, щоб людям 

було ближче, щоб вони відчували, що влада прийшла до них». 

Аби говорити про розвиток міста та бюджет предметно, міська рада почала 

проводити навчання із представниками громади із бюджетного процесу. Що таке бюджет 

міста, з яких податків він складається? Як і на які цілі має право витрачатися? Що таке 

загальний фонд і чим він відрізняється від спеціального? З чого формуються видатки 

благоустрою міста? Ну і багато інших речей намагалися донести до людей простою 

мовою. Для цього розробили посібники, де на прикладі родинного бюджету пояснювали, 

що в міському бюджеті теж треба все дуже ретельно планувати: скільки землі буде здано в 

оренду, як буде працювати великий чи малий бізнес. Намагалися пояснити, що бюджет 

міста — це баланс між інтересами бізнесу, громадськості та влади. 

Але, не зважаючи на те, що громадськість була залучена до процесу прийняття 

найважливіших міських рішень, все ж таки, споживацький менталітет «я хочу – ви робіть» 

не зникав. Люди все одно до кінця не розуміли того, що бюджет має свої межі. Тому у 

Тростянці вирішено було піти трішки далі. 

У статті загального фонду «Благоустрій міста» було відокремлено ту суму грошей, 

які потрібно сплатити на поточне утримання міста: електроенергію зовнішнього 

освітлення, ямковий ремонт доріг, прибирання сміття, утримання кладовищ тощо, яку у 

будь-якому разі слід витрачати на функціонування міста. А решту коштів – 820 тисяч 

гривень із 15-мільйонного бюджету, що мали б витрачатися на нові роботи по місту: 

знаки, лавочки, ліхтарі, дитячі майданчики – розподілили на 7 мікрорайонів порівну, 

приблизно по 125 тисяч гривень. З цією сумою, формуючи бюджет на 2015 рік, прийшли 

до людей у мікрорайони. І вже не просто говорили: «Давайте ваші пропозиції». Записали 

всі побажання, проставивши орієнтовну суму коштів коло кожного рядка, й побачили, що 
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на їх реалізацію треба не 125 тисяч гривень, а 2 мільйони. Давши можливість людям 

обговорити та проголосувати за кожен пункт (на скільки він важливий саме сьогодні, а 

можливо, завтра), визначили пріоритетні напрями в межах виділених на цей рік грошей. І 

люди почали розуміти, що більше грошей нема. Це як в родині: коли є гроші на пральну 

машинку, купують пральну машинку, а не «Мерседес». Городяни зрозуміли, що деякі 

роботи ми робимо сьогодні, а деякі переносимо на наступний рік. Більше того, в них 

з’явилося розуміння, як це пояснити мешканцям свого мікрорайону.  

Такий досвід є цікавим ще й тим, що відбувається не лише планування бюджету за 

участю громадськості, але і контроль за його виконанням. Раз у півроку в кожному 

мікрорайоні міський голова чи його заступники, керівники комунальних підприємств 

звітують по напрацьованому плану про те, що вже зробили, які роботи виконуються. 

Контролювати комунальні проблеми на вулицях Тростянця допомагає і програма 

«Відкрите місто». Це електронна платформа, де можна позначити будь-яку проблему, що 

виникла на вулицях міста, зокрема у комунальній сфері.  

Будь-яка людина, не виходячи з свого дому, за допомогою програми «Відкрите 

місто» через Інтернет може швидко і точно вказати, де є проблема. Ця програма дає 

можливість міському голові, заступнику, керівнику комунальної служби вже через кілька 

секунд отримати на свій телефон повідомлення про проблему, яка існує за певною 

конкретною адресою. Три дні дається тому чи іншому керівнику на те, щоб побачити це 

повідомлення, і місяць максимум на те, щоб усунути проблему в залежності від ступеню 

складності.  

 

Результати 

Юрій Бова вважає, що владі треба швидше вчитися ділитися відповідальністю з 

громадськістю. Влада обрана для того, аби діяти в інтересах громади, її мешканців і тому 

вона, перш за все, має знати ці інтереси. І не лише знати, але і робити так, щоб люди 

особисто брали участь у прийнятті важливих для громади рішень. Це робить кожного 

мешканця більш відповідальним за свою громаду, збільшує залученість людини до 

суспільно-політичного життя країни в цілому. До-речі, саме про це говорять 12 принципів 

доброго демократичного врядування на місцевому рівні, розроблені та рекомендовані 

Радою Європи своїм країнам-членам, серед яких і Україна. 
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Висновки 

Ми часто говоримо: «У Європі гарно», або «Через певний час нас приймуть в 

Євросоюз». Але для ефективного розвитку країни, для прогресу нам вже сьогодні в 

громадах потрібно використовувати кращі світові та національні практики й робити все 

по-сучасному, по-європейськи. І, в першу чергу, це стосується термінової зміни у 

підходах, менталітеті та готовності вживати рішучих невідкладних дій на виконання 

суспільного запиту кожного мешканця нашої країни. 

 

Питання для обговорення: 

1. Якою мірою успіх міста забезпечений дією різних чинників (його громада, його 

мер, особисті риси мера, його харизма тощо, історія, спадщина, географічне положення 

тощо)? Будь ласка, укажіть на вашу думку найважливіші з них і порахуйте їх у порядку 

зменшення важливості. Обґрунтуйте місце особистих рис мера. 

2. Подумайте про ризики та загрози сучасної ситуації управління містом. Чи є вона 

стійкою у перспективі? Що може зробити її більш стійкою? Поясніть, будь ласка. 

3. Чи може ця практика бути поширена по усій країні? Чому? Обґрунтуйте свою 

точку зору, будь ласка. 

 

Посилання 

http://www.slg-coe.org.ua/httpwww-slg-coe-org-uap9280/  

http://www.coe.int/en/web/good-governance/lap  
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