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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ

ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
У сучасних умовах суспільно�пол�

ітичного та економічного розвитку
важлива технологічна роль належить
запровадженню оптимізаційних ме�
ханізмів стратегічного управління у
діяльності органів державної влади.
Одним із таких механізмів на сьогодні
слугують модернізаційні методики
стратегічної інтеграції між органами
державної влади щодо прийняття та
виконання ними спільних державно�
управлінських рішень. Сьогодні постає
питання про розширення організацій�
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но�функціональних повноважень
відповідних структурних підрозділів
органів державної влади щодо реалі�
зації інтегрованих управлінських зав�
дань. Більше того, саме сьогодні слід
поставити питання про запровадження
нової технології державно�управлінсь�
кої діяльності, яка базується на інтег�
рації органів державної влади у на�
прямі спільної розробки та реалізації
державної політики держави. У тако�
му контексті постає достатньо чітке
завдання створення так званих страте�
гічних союзів між відповідними дер�
жавно�управлінськими структурами,
які б не лише розробляли стратегію ре�
алізації відповідних державно�управл�
інських рішень, а також і працювали над

створенням альтернатив оптимізацій�
ної діяльності таких структур. Це, зок�
рема, свідчить про те, що з, одного
боку, державно�управлінські інсти�
туції, включаючись в окремі інтегра�
тивні структури, передусім спрямову�
вати свою діяльність на реалізацію
стратегічних завдань, а з іншого боку
— забезпечували б реалізацію власних
тактичних інтересів, притаманних для
конкретного органу державної влади.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ,

В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР
Дана проблематика становить

значний інтерес для розвитку держав�
но�управлінської науки і певні аспек�
ти її розгляду виступали предметом
окремого вивчення у працях таких вче�
них.

На думку Б. Бахтєрєва, стратегіч�
на інтеграція у методології соціально�
го управління відіграє особливо важли�
ву роль, оскільки саме вона слугує кор�
поративним інструментарієм успіш�
ності виконання відповідних організа�
ційних завдань. Виходячи із цього, вче�
ний сутність стратегічної інтеграції
розглядає через відповідні адміністра�
тивні процеси, які вона має оптимізу�
вати [1, с. 317].

Також цікавий підхід до розумін�
ня стратегічної інтеграції представле�
но американським вченим Р. Канте�
ром, який під нею розуміє одну із
функцій вирішення економічних зав�
дань у розвитку інституційного забез�
печення діяльності адміністративного
управління [2]. У такому напрямі роз�
гляду стратегічної інтеграції вчений
доводить її доцільність та економічну
ефективність, оскільки вона є однією
із умов реалізації державного управл�
іння у "суспільствах ринкових тран�
закцій". Саме останні і є наглядним
прикладом методології вирішення
важливих державно�управлінських
завдань.

Цікавий підхід до розуміння стра�
тегічної інтеграції представлений та�
кож у працях відомого англійського
вченого К.Боумена, який використовує
дане поняття з метою пояснення сут�
ності ролі корпоративізму у системі
організації управлінської діяльності.
Відповідно до цього стратегічна інтег�
рація є "оптимізаційною формою уп�
равління, яка базується на основі укла�
дання так званих контрактних відносин
між суб'єктами владної взаємодії, аби
успішно виконувати покладені на них
організаційні функції" [3, с. 211].

Цікавий у методологічному від�
ношенні підхід до розуміння змісту
стратегічної інтеграції також розроб�
лено вченими у сфері адміністратив�
ного менеджменту. Відтак, на думку
А. Кембела, стратегічна інтеграція має
"виступати у ролі централізованого ко�
ординатора, який, по�суті, має підміня�
ти діяльність централізованого менед�
жера, який забезпечує системну взає�
модію інституцій, на які покладається
виконання спільних організаційних
функцій" [4].

Досить часто в межах дослідниць�
ких підходів поняття стратегічної інтег�
рації підміняється поняттям стратегіч�
ної координації. Відомий американсь�
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кий вчений Г. Райтер наполягає на до�
цільності запровадження методик
стратегічної координації у взаємодії
між тими інститутами адміністративно�
го управління, на які покладається ре�
алізація спільних організаційних
функцій [5].

Особливу увагу в межах даного
питання слід приділити концепції
Н.Тренєва, який до вивчення методо�
логії стратегічної інтеграції у адмініст�
ративній діяльності підходить через
вивчення сутності так званої верти�
кальної інтеграції [6]. Саме тому, на
думку вченого, вертикальна інтеграція
дозволяє чітко визначити відповідність
та конгломеративність у діяльності
організаційних структур управління,
які одночасно здійснюють спільні зав�
дання [6]. Виходячи із цього, сутність
вертикальної інтеграції є однією із умов
запровадження стратегічної інтеграції,
яка і виступає організаційним кри�
терієм ефективності управлінської
діяльності.

Певний теоретико�практичний
інтерес в межах даного аналізу також
становить концепція французького
вченого Р.Дарта, який доводить базові
переваги вертикальної інтеграції у
діяльності інститутів суспільного роз�
витку. На його думку, саме "вертикаль�
на інтеграція переважною мірою доз�
воляє враховувати критерії ефектив�
ності прийняття будь�якого управлі�
нського рішення… у такий спосіб вона
визначає специфіку розвитку окремої
сфери, а відтак, і визначає законо�
мірності її розвитку у майбутньому" [7,
с. 324].

Однак наведені вище нами методо�
логічні підходи до розуміння сутності
стратегічної комунікації презентують її
загальнометодологічний характер, ли�
шаючи поза увагою її внутрішньо�
організаційний та, власне прикладний,
на якому має базуватись оптимізація
управлінської діяльності. Загалом пе�
реважна більшість підходів до дослід�
ження даної проблематики не сто�
сується розробки, власне, оптимізацій�
ного інструментарію інтеграційної
діяльності інститутів державного уп�
равління у процесі розробки та реалі�
зації державної політики. Виходячи із
того, що даний аспект не достатньою
мірою висвітлений в межах науки дер�
жавного управління, він і виступатиме
предметом окремого аналізу в межах
даної статті.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ)

Мета даної статті — здійснити
грунтовний теоретико�методологічний
аналіз стратегічної інтеграції як меха�
нізму оптимізації стратегічного управ�
ління у діяльності органів державної
влади.

Досягнення даної мети зумовлює
розв'язання таких завдань, як: з'ясу�
вати сутність стратегічної інтеграції
у діяльності органів державної влади;
показати її функціональну роль, роз�
крити оптимізаційний характер стра�
тегічної інтеграції у розвитку систем�
ної діяльності органів державної вла�
ди; виявити ймовірні ризики запро�
вадження стратегічної інтеграції у
структурних підрозділах органів дер�
жавної влади, які перебувають у так
званих еволюційно�модернізаційних
умовах.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ
У системі державного управління

існує значна кількість стратегічних
проблем, яка потребує свого вирішен�
ня шляхом інтегративної взаємодії як
структурних підрозділів органів дер�
жавної влади, так і органів державної
влади загалом (що стосується взає�
модії гілок влади у напрямі реалізації
спільних стратегічних проблем). Вихо�
дячи із цього, постає питання пошуку
ефективного інструментарію верти�
кально інтегрованої взаємодії органів
державної влади у сучасних умовах
суспільного розвитку. Така форма
інтеграції є стратегічно значимою
формулою оптимізації діяльності
інститутів органів державної влади
щодо творення та реалізації держав�
ної політики. Виходячи із цього, сьо�
годні варто поставити питання про
розробку та запровадження ме�
ханізмів вертикальної інтеграції інсти�
туційних структур органів державної
влади щодо прийняття тих державно�
управлінських рішень, які містять
стратегічний контекст. Такий харак�
тер розуміння проблеми стратегічної
інтеграції є найменш вирішеним в ме�
жах сучасної державно�управлінської
науки, оскільки потребує розробки
конкретного методологічного підходу,
який би враховував специфіку страте�
гічної ситуації.

Аналізуючи невирішені частини
загальної проблеми, принципово важ�
ливо приділити увагу так званій квазі�
інтеграції, як такій формі інтегрованої
взаємодії органів державної влади, яка
б забезпечувала створення певних аль�
янсів між органами державної влади,
що передусім були пов'язані верти�
кальними зв'язками. У такий спосіб це
сприяло б оптимізації процесу роз�
робки загальної стратегії взаємодії
органів державної влади щодо прий�
няття важливих державно�управлінсь�
ких рішень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Стратегічна інтеграція у діяльності
органів державної влади спрямована
на забезпечення внутрішнього контро�
лю та координації структурних під�
розділів щодо виконання окремих уп�
равлінських завдань. Саме у такому
контексті розгляду даної проблемати�
ки перед нами постає методологічне
завдання довести практико�прикладу
роль стратегічної інтеграції як одного
із фундаментальних механізмів опти�
мізації діяльності органів державної
влади.

Під стратегічною інтеграцією
органів державної влади слід розумі�
ти стратегічні механізми та процеду�
ри, які забезпечують взаємодію спо�
ріднених підрозділів державно�уп�
равлінських структур з різними фун�
кціональними повноваженнями, на
які покладаються спільні цілі ді�
яльності. На думку Л. Гітельмана, та�
кий підхід до організації управлін�
ської діяльності у роботі споріднених
підрозділів "дозволяє краще та швид�
ше справлятись з непередбаченим об�
ставинами, посилює їх спільну моти�
вацію щодо результативності реалі�

зації стратегічних цілей" [8, с. 311].
Виходячи із цього, стратегічно інтег�
рована діяльність інституційних
структур органів державної влади
найбільш чітко дозволяє простежити
внутрішню координацію дій при зміні
типу такої діяльності.

Слід також зазначити, що саме
стратегічна інтеграція як один із ме�
ханізмів оптимізації діяльності органів
державної влади приводить до змен�
шення чисельності управлінського пер�
соналу конкретної державно�управлі�
нської структури, оскільки тут функц�
іональні повноваження порівну розпо�
діляються між ними. Це свідчить про те,
що стратегічна інтеграція тут виступає
новою моделлю оптимізації процесу
державно�управлінської діяльності,
яка водночас гарантує забезпечення
відповідного контролю за реалізацію
відповідних функцій. Також варто
відзначити, що саме стратегічна інтегра�
ція у діяльності органів державної вла�
ди є таким механізмом, який, переш за
все, сприяє внесенню конструктивних
змін у стратегію діяльності, що тим са�
мим забезпечує поширення функцій
контролю.

Сьогодні у західноєвропейському
світі все частіше постає питання про
інтегровану діяльність органів держав�
ної влади у тому контексті, що саме
вона дозволяє чітко спрогнозувати оп�
тимізований процес управлінської
діяльності. Більше того, на думку Ф.
Лютенса, "інтеграція дозволяє органі�
заційній структурі отримати своєчасну
і точну інформацію про стан справ не
лише в межах окремої організаційної
структури, але і цілої системи загалом"
[9, с. 78].

Одним із важливих прийомів за�
безпечення стратегічної інтеграції у
діяльності органів державної влади є
проведення консультацій та досяг�
нення домовленостей між часто фун�
кціонально незалежними організа�
ційними структурами. Саме тому у
даному випадку постає питання про
стабільність таких зв'язків між орга�
нами державної влади. Вона, на нашу
думку, є можливою лише завдяки зап�
ровадженню так званих стабілізацій�
них процедур налагодження взає�
модії між органами державної влади,
які, безумовно, мають базуватись на
спільності функціональних інтересів
та потреб.

Аналізуючи дану проблематику,
особливу увагу слід звернути на сер�
вісну функцію стратегічної інтеграції
у діяльності органів державної влади.
Виходячи із цього, саме стратегічна
інтеграція забезпечує надання якіс�
них державно�управлінських послуг.
Відтак, стратегічна інтеграція як оп�
тимізаційний механізм діяльності
органів державної влади "дозволяє
вирішити проблему, пов'язану з подо�
ланням бар'єрів мобільності, збере�
женням гнучкості та збалансованості,
ускладненням завдань управління, що
зумовлено внутрішньоорганізацій�
ними стимулами сучасної системи
управління" [10, с. 49]. В даному разі
стратегічна інтеграція як оптиміза�
ційний механізм діяльності органів
державної влади забезпечує їх мо�
більність та входження у нові умови
стратегічного розвитку.

З огляду на оптимізаційну складо�
ву стратегічної інтеграції вона виступає
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важливим стратегічним фактором роз�
витку систем державного управління
загалом. Це зумовлено тим, що інтег�
ративна діяльність інституційних
структур органів державної влади є
однією із альтернатив досягнення кор�
поративності, яка досить часто слугує
оптимізаційним фактором, без враху�
вання якого не можливо уникнути дис�
табілізаційних викликів.

У такий спосіб стратегічна інтег�
рація як оптимізаційний механізм
діяльності органів державної влади
ставить питання про зміну типу
організаційної діяльності державних
службовців. Передусім мова йде про
збалансованість структур органів
державної влади "шляхом прирощен�
ня організаційних ланок, які мають
забезпечити ефективність технології
прийняття державно�управлінських
рішень" [11, с. 44]. Така доцільність
стратегічної інтеграції у діяльності
адміністративних структур, на думку
Ж. Пфефера, обумовлена системною
необхідністю "зміни управлінських
технологій та процесів, що тим самим
має фактично збільшити міцність
однієї управлінської ланки відносно
до іншої" [11, с. 217]. Такий підхід до
стратегічної інтеграції свідчить, що
саме вона здатна гарантувати певний
організаційно�функціональний ба�
ланс у діяльності органів державної
влади.

Перед органами державної вла�
ди сьогодні має стояти питання щодо
посилення як внутрішньої, так і зов�
нішньої інтеграції, більше того, вона
має виступати у формі певного орга�
нізаційного стимулу, який гаранту�
вав би налагодження певних "функ�
ціональних контактів" між ними. При
цьому слід відзначити, що зниження
показників ефективності функціону�
вання органів державної влади сьо�
годні все частіше простежується че�
рез "послаблення стимулів з точки
зору результатів функціонування
вертикально інтегрованої органі�
зації, що також залежить від струк�
тури управління та процедур, які ре�
гулюють взаємовідносини між
підрозділами вертикальної мережі"
[12, с. 37].

При запровадження оптиміза�
ційної технології стратегічної інтег�
рації у діяльності органів державної
влади завжди існує ймовірність певних
організаційних викликів. Такі, на нашу
думку, стосуються двох аспектів, а
саме з одного боку, якщо орга�
нізаційна структура окремого органу
влади вступить у певну інтегративну
взаємодію з іншою і ця інша буде не
достатньо ефективною, то є імо�
вірність, що показники ефективності
теж можуть знизитись. За таких умов
окремий структурний підрозділ орга�
ну державної влади "вимушений буде
примусово або ж і добровільно нама�
гатись спасти інший, знизивши свою
трансфертність, піти на певні поступ�
ки або і гіршу якість своєї роботи" [13,
с. 74]. При цьому слід відзначити, що
така ситуація може виявитись страте�
гічно небезпечною не лише для функ�
ціональної взаємодії таких структур�
них підрозділів органів державної вла�
ди, а з часом це може привести до зни�
ження кості функціонування системи
державного управління загалом. У да�
ному разі важлива роль може належа�

ти централізованій підтримці цент�
ральних органів державної влади,
адже, як показує практика, "менедж�
мент, здатний ефективно управляти
одним із елементів вертикальної ме�
режі, за певних умов може виявитись
неефективним в управлінні іншим" [13,
с. 77].

У даному випадку варто постави�
ти питання, наскільки стратегічна
інтеграція у діяльності органів держав�
ної влади як оптимізаційна технологія
управлінської діяльності може забез�
печити еволюційно�модернізаційний
розвиток організаційної структури.
Гіпотетичність вирішення даної про�
блеми зумовлена тим, що окремий
структурний підрозділ органу держав�
ної влади, виступаючи у певну інтег�
ративну взаємодію з структурним
підрозділом іншого органу державної
влади, може механічно переносити
методи контролю, форми стимулюван�
ня управлінської діяльності, процеду�
ри прийняття управлінських рішень.
Така механічність досить часто є неор�
ганічною для діяльності окремого
структурного підрозділу, а тому пере�
шкоджає ефективності функціонуван�
ня та, насамкінець, може мати певне
відторгнення. Відтак, це становить чи
не головний виклик у запровадженні
організаційної технології стратегічної
інтеграції у діяльності органів держав�
ної влади.

Однак, оптимізаційна роль стра�
тегічної інтеграції у діяльності ор�
ганів державної влади зводиться до
стратегічних вигід, а відтак, вона має
забезпечити структурні зміни в сис�
темі державного управління загалом.
У кінцевому результаті це може га�
рантувати відповідні організаційні
зміни у системі функціонування ор�
ганів державної влади, що тим самим
може привести до створення внутрі�
шнього структурного підрозділу,
який забезпечував би системність
стратегічної інтеграції. Такий підроз�
діл, на нашу думку, має взяти на себе
обов'язок протистояти організацій�
но�функціональним викликам інтег�
ративної діяльності у системі органів
державної влади.

З огляду на це стратегічна інтег�
рація як оптимізаційний механізм
діяльності органів державної влади
спрямована на забезпечення органі�
заційної стабільності функціонуван�
ня системи державного управління
загалом. Відповідно до цього саме
завдяки її оптимізаційній ролі відбу�
вається певна циклічність у розвитку
організаційної структури та приско�
рюється її функціональна модерніза�
ція. У такий спосіб стратегічна інтег�
рація приводить до організаційно�
функціональної стабільності системи
державного управління, яка перебу�
ває в еволюційно�модернізаційних
умовах.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, здійснений нами
теоретико�методологічний аналіз
стратегічної інтеграції як механізму
оптимізації стратегічного управлін�
ня у діяльності органів державної
влади дозволив розкрити сутність
стратегічної інтеграції у діяльності
органів державної влади як однієї із
форм узгодженої взаємодії держав�

но�управлінських структур, яка має
забезпечити ефективність реалізації
відповідних організаційних функцій.
Такий підхід до розуміння сутності
стратегічної інтеграції дозволив роз�
робити її функціональну роль та по�
казати оптимізаційний характер у
розвитку системної діяльності орга�
нів державної влади, відповідно до
цього також виявлено ймовірні ризи�
ки запровадження стратегічної ін�
теграції у структурних підрозділах
органів державної влади, які перебу�
вають у так званих еволюційно�мо�
дернізаційних умовах.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК (ДОСЛІДЖЕНЬ) У

ДАНОМУ НАПРЯМІ
Запропонована нами методологія

розгляду даної проблематики дозво�
лила детально проаналізувати внут�
рішньо�функціональну сутність стра�
тегічної інтеграції у діяльності ор�
ганів державної влади. Однак її зап�
ровадження у нових умовах суспіль�
ного розвитку, а також, у зв'язку з
новими еволюційно�модернізаційни�
ми викликами, які і посилюють вимо�
ги до функціональної спроможності
державно�управлінських структур,
варто запроваджувати такі механізми
інтегративної взаємодії органів дер�
жавної влади, які загалом забезпечу�
вати б ефективність функціонування
системи державного управління.
Саме цей аспект і потребує свого по�
дальшого розроблення в межах сучас�
ної адміністративної науки, а відтак,
і закладає перспективні підвалини для
подальших розвідок у досліджені
даної проблематики.
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