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АНОТАЦІЯ
В статті доведено необхідність та доцільність дослідження 

впливу організаційної інтеграції в рамках «мережевої парадиг-
ми» різноманітних видів регіональних «кластерів», «альянсів» 
і «партнерств» як моделі представництва і реалізації цілей та 
інтересів всіх можливих, а не тільки ключових груп впливу і 
суб’єктів територіального розвитку з виникненням в структурі 
регіональної спільноти ефекту поетапної гармонізації цілей та 
інтересів тих суб’єктів регіональної економіки, які приймати-
муть в них активну участь.
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АННОТАЦИЯ 
В статье доказана необходимость и целесообразность ис-

следования влияния организационной интеграции в рамках 
«сетевой парадигмы» различных видов региональных «кла-
стеров», «альянсов» и «партнерств» как модели представи-
тельства и реализации целей и интересов всех возможных, а 
не только ключевых групп влияния и субъектов территориаль-
ного развития с возникновением в структуре регионального 
сообщества эффекта поэтапной гармонизации целей и инте-
ресов тех субъектов региональной экономики, которые будут 
принимать в них активное участие.

Ключевые слова: управление, развитие, регион, цели, 
интересы, кластер, альянс, партнерство, сеть.

ANNOTATION
In this paper is proved the necessity and feasibility study of the 

effect of organizational integration within the «network paradigm» 
of various types of regional «clusters», «alliances» and «partner-
ships» as a model of representation and realization of the goals 
and interests of all possible, not just the key influence groups and 
sub of objects of territorial development with the emergence of a 
regional community structure effect gradual harmonization of goals 
and interests of the subjects of the regional economy, which will 
take an active part in them.

Keywords: management, development, region, goals, inter-
ests,cluster, alliance, partnership, network.

Постановка проблеми. Проблеми управлін-
ня процесами розвитку регіональної суспільної 
системи на етапі глобалізації, а також станов-
лення і розвитку економіки знань набувають 
значної актуальності саме в зв’язку з тим, що 
обумовлюються небаченим загостренням соці-
альних, економічних, політичних, технологіч-
них і культурних криз, внаслідок чого увага до-
слідників повинна бути прикута до формування 
специфічного наукового дискурсу з утворення 
нових парадигм теоретичного переосмислення 
об’єктивної дійсності. Тобто таких теоретико-ме-
тодологічних моделей, які б були орієнтовани-
ми на практичне вирішення проблем, розв’язок 
яких покликаний усунути соціальні протиріччя 

суспільного розвитку за рахунок ідентифікації 
і детермінації шляхів удосконалення процесів і 
процедур соціального управління станами сус-
пільства в умовах перезмін основних (стабіль-
них) та перехідних (нестабільних) станів регіо-
нальних соціально-економічних систем.

В зв’язку з цим технології кваліфікованого й 
якісного синергоорієнтованого управління пове-
дінкою людських ресурсів в процесах і проце-
дурах соціально-економічного розвитку регіонів 
залишається не тільки головним ресурсом та 
джерелом гармонізації, а й основним резервом 
творчих, неординарних, інноваційних підхо-
дів інтелектоінтегруючого характеру до генеру-
вання і використання інтелектуальної продук-
ції – стратегічних планів, програм, проектів, 
бізнес-ідей, бізнес-планів і т. п. документів, удо-
сконалення технологій та інструментів створен-
ня яких вимагає попереднього аналізу проблем, 
які виявлені в практичному їх запровадженні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Хоча в Україні існує значний перелік держав-
них нормативно-правових актів і підзаконних 
нормативно-правових актів окремих мініс-
терств, якими слід користуватись в процесах 
і процедурах регіонального управління та ме-
неджменту, критично необхідні технології та 
інструменти їх реалізації ще не запропоновані, 
а всі відомі на цей час окремі рекомендації (з 
питань соціально-економічного діалогу: клас-
тер [4; 8; 14; 15], альянс [1; 3; 6; 10; 23], парт-
нерство [9; 17; 24] та мережа [11–13; 18–20]) не 
враховують, на жаль, можливостей управлін-
ської гармонізації цілей та інтересів всіх потен-
ційних учасників ринкової взаємодії. 

В зв’язку з цим виглядає цілком доцільним 
спрямування подальших досліджень в русло 
розробки, апробації і масштабного впроваджен-
ня інтелектоорієнтованих методів, технологій 
та інструментів практичного регіонального ме-
неджменту

Мета статті полягає в теоретичному обґрун-
туванні необхідності та доцільності досліджен-
ня впливу організаційної інтеграції суб’єктів 
територіального розвитку як моделі представ-
ництва і реалізації цілей та інтересів всіх мож-
ливих, а не тільки ключових груп впливу і 
суб’єктів територіального розвитку з виникнен-
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ням в структурі регіональної спільноти ефекту 
поетапної гармонізації цілей та інтересів тих 
суб’єктів регіональної економіки, які прийма-
тимуть в них активну участь.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Технологія стратегічного управління регіональ-
ним розвитком виступає яскравим прикладом 
концентрованого використання цілого комплек-
су сучасного менеджерського інструментарію, 
що доказово свідчить про необхідність і доціль-
ність використання в процесах стратегічного 
управління економічним розвитком регіонів 
України як уже відомих концепцій та інстру-
ментів менеджменту, так і обґрунтованого ство-
рення і запровадження в практичне управління 
інноваційних вітчизняних розробок управлін-
ських технологій і рекомендацій. 

Одним із таких нових підходів до креативно-
го вирішення проблем управління стратегічним 
розвитком регіонів України на основі оптимі-
зації використання їх економічного, людського 
та природно-ресурсного потенціалу є кластери.

Кластери. Вітчизняна практика використан-
ня багатого світового управлінського досвіду, 
набутого у сфері теоретичного обґрунтування, 
практичного проектування, запровадження і 
ефективного використання кластерних бізнес-
технологій в процесах соціально і економічно 
орієнтованого розвитку регіонів, є ще досить 
скромною. Однак останнім часом багато вітчиз-
няних експертів намагаються привернути увагу 
управлінського корпусу регіонального рівня до 
низки переваг використання кластерів для соці-
ально-економічного розвитку регіонів та їх різ-
номанітних галузевих складових як можливос-
ті «…використати конкурентні переваги регіону 
через спільне використання взаємозалежними 
галузями загальних для них ресурсів» [14]. 

Саме той незаперечний факт, що «…форму-
вання та розвиток кластерів призводить до під-
вищення конкурентоспроможності економіки, 
активізації інноваційних процесів і реальних 
механізмів узгодження інтересів влади, бізне-
су, науки та освіти при розробці стратегій 
розвитку окремих регіонів та країни в цілому» 
[4], свідчить про доцільність їх масштабного ви-
користання у вітчизняних умовах.

З позицій цього дослідження особливої уваги 
заслуговує досить суттєва і важлива інтеграцій-
на роль кластерів, на яку до останнього часу ні 
вітчизняні, ні закордонні аналітики не зверта-
ли належної уваги. Мова йде про доцільність 
і необхідність усвідомлення того факту, що в 
дослідженнях особливостей кластеризації регіо-
нальних економічних складових національного 
господарства багатьма вітчизняними авторами 
наголошується на тому незаперечному факті, 
що учасниками кластера «…можуть стати пред-
ставники адміністрації, науково-дослідні інсти-
тути, освітні установи, професійні об’єднання, 
представники громадськості й т. і.» [14]. Ана-
логічним чином автор роботи [15] вбачає і під-
креслює можливість залучення до діяльності 

кластерів «…технологічні парки, університети, 
центральні й регіональні органи влади, громад-
ські організації (торгово-промислові палати, га-
лузеві асоціації й альянси)». 

Очевидна і незаперечна організаційно-інте-
граційна функція кластерного утворення при-
мушує все ж звернути увагу на те, що фор-
мальна інтеграція хоча і не здатна сама по собі 
забезпечити досягнення ефекту синергічного 
функціонування складових суб’єктів кластеру, 
є, без сумніву, необхідною умовою та першим 
кроком у постановці і пошуку шляхів досягнен-
ня спільних цілей його учасниками. При цьому 
слід зауважити, що у вітчизняному регіональ-
ному менеджменті управлінські методи і тех-
нології встановлення та досягнення спільних 
цілей мультисуб’єктними системами ще не зна-
йшли ні відповідного наукового обґрунтування, 
ні прикладів практичного використання, ні уза-
гальнення навіть уже існуючого досвіду. Усві-
домлення ж того, що кластери можуть і пови-
нні стати «…локомотивами розвитку регіонів» 
[7] як основа процесів взаємодії потенційних 
суб’єктів спільної діяльності над певним про-
ектом, планом, програмою або стратегією, дик-
тує необхідність і доцільність організації вза-
ємовідносин між останніми у вигляді «…форми 
соціального діалогу…» [8].

Слід наголосити на одній неврахованій до 
останнього часу позитивній рисі кластерної 
технології – налагодження діалогу не тільки 
між учасниками певного конкретного кластеру, 
продукуючого ті чи інші товари і/або послу-
ги, а й між іншими потенційно зацікавленими 
суб’єктами та групами впливу соціально-еко-
номічного розвитку регіону. Адже, як наголо-
шено в [21], «проведення кластерної політики 
базується на організації взаємодії між органами 
державної влади і місцевого самоврядування, 
бізнесом і науково-освітніми установами», що 
сприятиме залученню до соціального діалогу 
про мету, бачення, місію, цілі і завдання її роз-
витку інтелектуального потенціалу все більшої 
кількості учасників. 

Наслідком такого розвитку подій в регіо-
нальному економічному, соціальному, політич-
ному, громадському середовищі буде поступова 
й неухильна консолідація і концентрація реаль-
них продуктивних сил, наявних ресурсів регіо-
ну на вирішення пріоритетних економічних та 
соціальних завдань його розвитку. 

Як правило, як уже діючим, так і концепту-
ально задуманим для створення регіональним 
кластерам передувала значна науково-аналі-
тична, організаційно-юридична, освітня, публі-
цистична і т. п. підготовка, організовувались і 
проводились конференції і семінари, тренінги і 
навчальні візити, круглі столи і фокус-групи, 
громадські слухання і обговорення тощо. Цей 
перелік є свідченням реального залучення до 
прийняття важливих рішень щодо економіч-
ного розвитку представників всіх зацікавлених 
регіональних груп впливу – стейкхолдерів. 
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Певними різновидами кластеризації суб’єктів 
господарської діяльності виступають такі орга-
нізаційні форми, як альянси і партнерства.

Альянси. Відразу слід звернути увагу на 
те, що, не говорячи про українські реалії, ця 
організаційна форма співпраці є порівняно 
новою навіть для світової економіки, про що 
свідчать наступні висловлювання П.Ф. Дру-
кера: «Сучасний бізнес зростає за рахунок са-
мих різноманітних альянсів, спільних підпри-
ємств і партнерств із споживачами, але це, на 
жаль, розуміють тільки одиниці» (книга Classic 
Drucker) і: «Дуже мало хто із керівників знає, 
як управляти альянсами. Вони використову-
ють накази, не працюючи з партнерами, а це 
дві великі різниці» (книга Managingin the Next 
Society») [1]. 

Стратегічні альянси, які, за своєю суттю, 
є угодами про співпрацю з більш ефективним 
використанням бізнес-можливостей і ресур-
сів учасників, дають змогу шляхом вступу до 
них «…реалізувати певні стратегічні цілі, до-
сягнення яких самостійно неможливе або зна-
чно ускладнене» [10] або, як уточнює автор 
[23, с. 11], «стратегічний альянс – це об’єднання 
наукового, технологічного, кадрового і фінансо-
вого потенціалу різних компаній для досягнен-
ня визначених цілей, які найбільш ефективні-
ше досягати з допомогою співпраці». 

Таким чином, сучасні альянси надають мож-
ливість встановлювати і забезпечувати досягнен-
ня загальних інтересів за рахунок об’єднання і 
взаємодоповнення ресурсного забезпечення всіх 
учасників у рамках організаційних зв’язків і 
взаємодії між фірмами і компаніями, універ-
ситетами і державними НДІ, лабораторіями і 
конструкторськими бюро з отриманням попе-
редньо обумовлених технологічних (НД і ДКР, 
трансфер технологій, інновації тощо), ринкових 
(всі види ресурсів, ринки збуту, обсяги продаж 
тощо) результатів. 

І хоча в практиці функціонування альянсів 
в Україні вже є приклади успішного співро-
бітництва підприємств, кількість стратегічних 
альянсів підприємств залишається ще незна-
чною в зв’язку з тим, що:

– в українському законодавстві відсутнє ви-
значення такої форми інтеграції підприємств;

– умови ведення бізнесу є непрозорими, кон-
куренція – недобросовісною, підприємницька 
діяльність – зарегульованою;

– центральна і місцева влада втручається 
як в діяльність окремих підприємств, так і їх 
об’єднань;

– відсутність менеджерського досвіду з на-
лежного управління функціонуванням альянсів.

За присутності у формі стратегічного альян-
су підприємств відомих переваг їх потенціал в 
Україні все ще залишається невикористаним не 
тільки з названих вище причин. 

Ключовий позитивний чинник створення 
альянсів з позицій нашого дослідження приве-
дено в роботі [6], автори якої серед переліку ін-

ших переваг сформулювали таку, як: «… – ви-
явлення можливості та доцільності об’єднання 
не лише і не стільки основних і фінансових 
активів учасників, а їхніх бізнес-знань і управ-
лінських навичок…». Ще один важливий чин-
ник – якісне управління міжособистісними сто-
сунками, які «…сприяють діалогу і зміцнюють 
зв’язки між партнерами та є такими ж важли-
вими для успіху альянсу, як і управління тра-
диційними для бізнесу питаннями продукції і 
ринку» [3].

Отже, звернувши увагу на функціональну 
націленість альянсів на інтеграцію фірм, ком-
паній, університетів, державних НДІ, лабора-
торій і конструкторських бюро для досягнен-
ня всіма ними загальних інтересів за рахунок 
об’єднання ресурсів і, саме головне, викорис-
тання бізнес-знань і управлінських навичок ме-
неджменту для організації діалогу і зміцнення 
зв’язків, можна дійти висновку, що така діяль-
ність також є нічим іншим, як намаганням за-
безпечити досягнення синергічного ефекту. 

В зв’язку з цим така форма організації співп-
раці над встановленням і досягненням спільних 
інтересів всіма учасниками також може стати 
ресурсом і джерелом гармонізації.

Ще одним видом інструмента інтеграції ін-
тересів є така поширена в бізнесі організаційна 
форма, як партнерство. 

Партнерства. Найбільш цікавим типом 
партнерства з позицій потенціалу його впли-
ву на соціально-економічний розвиток регіо-
нів і уточнення з цієї точки зору завдань щодо 
управління і менеджменту ними на сьогодні є 
зазвичай форма державно-приватного партнер-
ства (ДПП).

Не виключаючи можливостей створен-
ня партнерств між приватними компаніями 
(ППП), приватно-громадських (ПГП) або гро-
мадсько-громадських (ГГП) чи будь-яких ін-
ших можливих варіантів багатосторонніх парт-
нерств, вважаємо за необхідне підкреслити, що 
всі вони також виступають «одним із ефектив-
них інструментів консолідації суспільних зу-
силь та отримання синергетичного ефекту в 
результаті інтеграції наявних потенціалів…» 
[17, с. 4]. 

Якщо ж звернутись до аналізу задекларова-
них в [24] принципів успішної взаємодії парт-
нерів, до числа яких автором віднесено: добро-
вільність, спільний інтерес, взаємозалежність, 
синергія, очевидна відданість, спільна робота, 
взаємодоповнююча підтримка, хороші комуніка-
ції, взаємоповагаі віра, або до передумов ефек-
тивного партнерства сторін [9]: спільні цілі та 
інтереси, взаємна необхідність, комунікації, об-
мін інформацією, діалог, довіра, взаємна вигода, 
довгострокові перспективи, то з цих принципів 
і передумов можна виділити ті, що є складови-
ми інтелектуально-трансформаційних процесів в 
підсистемах соціально-економічних систем.

До їх числа варто б віднести довгострокові 
перспективи, спільні цілі та інтереси, взаємну 
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вигоду, спільну роботу, хороші комунікації, об-
мін інформацією, діалог, синергію. Адже цілком 
очевидно, що налагодження системою управлін-
ня і менеджменту хороших комунікацій, обмін 
інформацією і діалогів між суб’єктами соціаль-
но-економічної системи будь-якого рівня спри-
ятимуть виявленню і формуванню спільних ці-
лей та інтересів її учасників в довгостроковій 
(стратегічній) перспективі, а спільна робота і 
синергія забезпечать їм взаємні вигоди. 

Практичний досвід свідчить, що стратегічні 
кластери, альянси, партнерства і т. п. виника-
ють і функціонують у всіх сферах діяльності й 
галузях людської активності, стають необхід-
ним і впливовим чинником соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів. Головними ж при-
чинами виникнення інтеграційних об’єднань 
суб’єктів РСС є невизначеність і нестабільність 
зовнішнього оточення, турбулентні періоди в 
світовій та національних економіках, що дик-
тує суб’єктам різних сфер, форм і видів жит-
тєдіяльності людських спільнот необхідність 
пошуку нових можливостей, шляхів і моделей 
стратегічної поведінки і розвитку.

Однією із таких можливостей в умовах ін-
формаційної економіки є сітьова (мережева) па-
радигма розвитку суспільства в регіональному 
або територіальному вимірі. 

Мережі. В процесі виконання аналізу ор-
ганізаційних форм інтеграції суб’єктів госпо-
дарювання спостерігається певна спільність в 
геометричної інтерпретації взаємодії основних 
регіональних груп впливу у вигляді «кластерно-
го трикутника» [22], «трикутника економічно-
го ефекту» [25], «трикутника успіху» 
[16], що цілковито відповідає концепції 
«потрійної спіралі» Іцковіца – Лейдес-
дорфа [2] в якості «операційної страте-
гії регіонального розвитку». Проте слід 
підкреслити, що трикутник, інтерпре-
туючи участь в процесах прийняття 
важливих рішень тільки головних груп 
впливу (влада – бізнес – наука), не дає 
можливість продемонструвати участь і 
взаємодію такого важливого учасника 
«соціального діалогу», як «громадян-
ське суспільство».

Для збільшення відкритості та до-
ступу до соціального діалогу стає ціл-
ком доцільним звернутись до запропо-
нованої автором роботи модифікованої 
«сітьової парадигми територіального 
розвитку», під якою ним розуміється 
«…партнерська взаємодія органів пу-
блічного управління та суб’єктів сус-
пільства» [11] і яка «…має складатись 
з місцевих та регіональних вузлових 
інформаційних центрів (економічних, 
громадсько-політичних, експертних), 
навколо яких об’єднуються (групу-
ються) бізнес-структури, громадські, 
професійні асоціації (їх об’єднання), 
які у своїй сукупності утворюють про-

стір мережевої взаємодії з питань територіаль-
ного розвитку» [12]. 

В разі використання ідеології «мережевої 
парадигми публічного управління» [11] як 
«моделі представництва та реалізації інтересів 
суб’єктів територіального розвитку» [12] мно-
жина всіх згаданих вище «кластерних трикут-
ників», альянсів і партнерств трансформується 
в мережеві структури, концепція використання 
яких як форми організації ефективної політич-
ної взаємодії держави з різноманітними скла-
довими громадянського суспільства детально 
розглянуто в теоретичних роботах вітчизняних 
експертів [11–13; 18–20], якими в якості осно-
вних переваг їх використання були названі ор-
ганізація «…взаємовідносин множини окремих 
публічно-управлінських, бізнес- та громадських 
структур», якими «…важливе значення нада-
ється формуванню спільного інтересу…» [12]. 

Звернімо увагу на той факт, що авторами на-
званих вище досліджень «сітьова» [11; 12] або 
«мережна парадигма територіального розвитку» 
[18; 20] розглядається як модель «представни-
цтва та реалізації інтересів суб’єктів» [12] або 
«форма взаємодії» [20] та «інструмент впливу 
груп» [19] цього розвитку, в якості яких висту-
пають «держава», «громадянське суспільство», 
«суб’єкти територіального розвитку».

При цьому, враховуючи твердження одного 
із засновників теорії сучасного інформаційно-
го суспільства М. Кастельса, що «саме мережі 
складають нову соціальну морфологію наших 
суспільств, а поширення «мережевої» логіки 
значною мірою впливає на перебіг і резуль-

Рис. 1. Регіональна мережа інтегрованих структур та канали 
внутрішніх і зовнішніх інтерактивних комунікацій

Джерело: авторська розробка

Громадянське суспільствоНаукаБізнесДержава

Регіональна 
суспільна
система

Мережа внутрішніх і зовнішніх інтерактивних 
комунікацій учасників інтегрованих структур 
регіональної суспільної системи

Кластери, альянси, партнерства і т. п.
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тати процесів, які пов’язані із виробництвом, 
повсякденним життям, культурою та владою» 
[5, с. 494], слід визнати, що потенціал комбі-
нованого використання кластерних ядер (ви-
робничі, наукові і консалтингові структури) із 
ланцюговими, зіркоподібними та канальними 
соціальними мережами (політичні і громадські 
структури) в Україні є ще не тільки невивче-
ним, а й неоціненим. Як наголошує сам М. Кас-
тельс, «ми наблизились до створення чисто 
культурної структури соціальних взаємодій», в 
якій «…інформація стала основним компонен-
том нашої соціальної організації, а потоки ідей 
і образів складають основну нитку суспільної 
структури» [5, с. 505]. 

При цьому регіональні кластерно-альянсно-
партнерсько-мережеві структури інтерпретовані 
нами у вигляді рис. 1, будучи відкритими для 
доступу будь-яких суб’єктів, передбачають мож-
ливість необмеженого розширення (входження 
нових і нових складових за умов узгодження 
цілей, завдань, методів та умов функціональ-
ної взаємодії) з поступовою трансформацією у 
своєрідну регіональну інституцію (регіональ-
ний мережевий менеджмент), яка впливатиме 
на соціальну організацію, культуру, політику, 
досягнуті соціально-економічні результати і рі-
вень економічного добробуту населення регіону. 

В зв’язку з цим стає необхідним і доціль-
ним теоретичне осмислення впливу комбінації 
«мережевої парадигми» і різноманітних ви-
дів «кластерів», «альянсів» і «партнерств» на 
формування перед регіональним управлінням і 
менеджментом (і не тільки вітчизняним) нових 
потреб і завдань з структурно-функціональної, 
професійно-кваліфікаційної, компетентнісно-
інформаційно-технологічної та інтелектуальної 
адаптації і обов’язкової трансформації тради-
ційних рішень як елементу майбутньої «нето-
кратії» – мережевої влади для мережевого сус-
пільства та його регіональних складових. 

Висновки. На думку автора, використання 
запропонованої моделі представництва і реа-
лізації цілей та інтересів всіх можливих груп 
впливу і суб’єктів територіального розвитку в 
процесах проектування, створення і успішного 
функціонування регіональних мереж кластерів 
або інших видів інтеграції суб’єктів господарю-
вання поступово призводитиме до виникнення 
в структурі будь-якої регіональної спільноти 
ефекту поетапної гармонізації цілей та інтер-
есів тих суб’єктів регіональної економіки, які 
прийматимуть в них активну участь. Адже без 
попередньо усвідомленої можливості досягнен-
ня ефекту гармонізації цілей та інтересів всіма 
учасниками, без певного рівня гарантій отри-
мання спільних позитивних результатів будь-
який кластер чи інше інтеграційне об’єднання 
не можуть бути навіть обґрунтовано запроекто-
ваними, не говорячи про створення й успішне 
функціонування.

Однак таке усвідомлення у більшості суб’єктів 
регіональної економіки може виникнути тільки 

в результаті оволодіння і належного використан-
ня регіональним менеджментом інноваційних 
підходів до впливу на інноваційні ж утворення – 
об’єкти управління і менеджменту.

Збільшення ж у будь-якому регіоні числа ді-
ючих інтеграційних утворень, залучення до них 
все більшого числа зацікавлених спільними і 
гармонізованими цілями та інтересами учасни-
ків та включення цих кластерів, альянсів, парт-
нерств і союзів у соціальну мережеву структуру 
з домінуванням в останній мережевої логіки 
прийняття гармонізованих рішень і гармонізо-
ваної ринкової поведінки обумовить зростання 
ефекту гармонізації з відповідним впливом на 
перебіг процесів і результати регіонального еко-
номічного розвитку.

В результаті відкривається шлях до поступо-
вого залучення в спільну діяльність все більшого 
числа суб’єктів і груп впливу регіональної еко-
номіки, якими в процесі використання інформа-
ційного потенціалу мережевої взаємодії будуть 
формуватися спільні інтереси, встановлюватись 
і переслідуватись спільні, узгоджені й гармоні-
зовані цілі, інтереси і завдання та отримуватись 
синергетично обумовлені результати діяльності.

Продовження досліджень за напрямком ви-
користання мережевих структур з метою посту-
пової гармонізації цілей та інтересів суб’єктів 
регіонального розвитку слід спрямувати на по-
шук, розробку, апробацію та використання ін-
новаційних моделей і технологій регіонального 
менеджменту, орієнтованих на створення, під-
тримку і мотивацію ефективної взаємодії вже 
не «трикутника», а своєрідних «мультикутни-
ків», вмонтованих у регіональну інформаційну 
мережу всіх потенційно зацікавлених в пози-
тивному соціально-економічному розвитку як 
держави загалом, так і її регіонів, як окремих 
регіональних груп впливу, так і приналежних 
до них суб’єктів регіональної економіки.
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