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В дослідженні рекомендовано етапи, цільові управлінські дії та
заходи прогнозного сценарування впровадження моделі управління
знаннями регіонального інформаційного менеджменту. Виокремлено
першу групу сценаріїв розвитку регіонального інформаційного
менеджменту, яка є класичною та окреслюється позитивним,
негативним та нейтральним сценаріями, що відповідають потребам
мотивації за прискорених змін. Систематизовано базові напрями теорії
та методології у напрями, що формують новітнє бачення регіонального
менеджменту у форматі регіонального інформаційного менеджменту з
метою формування стратегій діджиталізації. Обосновано сценарії
другої групи, які є альтернативними та складаються з інноваційного,
консервативного та соціоліберального сценаріїв. Рекомендовано
інтегрувати сценарії з метою залучення подальшої моделі управління
знаннями регіонального інформаційного менеджменту.
Ключові слова: інформаційна економіка; регіональний менеджмент;
інноваційний розвиток; управління знаннями; сценарування.
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В исследовании рекомендованы этапы, целевые управленческие
действия и меры прогнозированого сценарирования внедрения модели
управления знаниями регионального информационного менеджмента.
Выделена
первая
группа
сценариев
развития
регионального
информационного менеджмента, которая является классической и
определяется положительным, отрицательным и нейтральным
сценариям, отвечающих потребностям мотивации из за ускоренных
изменений. Систематизированы базовые направления теории и
методологии в направления, формирующие новейшее видение
регионального
менеджмента
в
формате
регионального
информационного менеджмента с целью формирования стратегий
диджитализации. Обосновано сценарии второй группы, которые
являются альтернативными и состоят из инновационного,
консервативного и социолиберального сценариев. Рекомендовано
интегрировать сценарии с целью привлечения последующей модели
управления знаниями регионального информационного менеджмента.
Ключевые слова: информационная экономика; региональный
менеджмент;
инновационное
развитие;
управления
знаниями;
сценарирование.
The article recommends practical steps, targeted management actions and
script forecasting methods for implementing a knowledge management model
into the regional information administration. The authors offer the first group
of scenarios for the development of regional information management, which
are classic and are defined in positive, negative and neutral scenarios to meet
the requirement for motivation in the face of rapid changes. Basic theoretical
and methodological approaches are systematized and classified according to
several directions that shape the latest vision of regional administration in the
format of regional information management to formulate strategies for
digitization. The recommended scenarios, referred to the second group, are
alternative and incorporate innovative, conservative and socio-liberal
scenarios. The authors recommend to integrate the above-mentioned scenarios
so as to further implement the management model of the regional information
administration.
Key words: information economy; regional administration; innovative
development; knowledge management; scripting.

Постановка проблеми. XXI століття ознаменоване системними та
прискореними змінами розвитку національних економік, стрімкою
соціалізацією та активним інформаційно-інноваційним прогресом. Такий
рух має велику кількість векторів і свої особисті проекції на регіони світу,
територіальні утворення окремих країн, міжрегіональні комунікації та
відносини. Такі процеси постають актуальними і для України в її стрімкому
просуванні до світових стандартів інформаційного суспільства [1].
Світові тенденції прискореної трансформації змісту та ролі
інформації в системі знань менеджменту характеризують збільшення
обсягів інформаційних потоків, необхідність забезпечення інформаційної
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безпеки та прискорення інтелектуалізації управлінських процесів і
технологій, що сприяє формуванню новітніх наукових напрямів, які
відповідають сучасним потребам регіональної економіки. Вплив
інформаційних систем і технологій на розвиток регіонів є настільки
великим і потужним, що в межах теорії та практики регіонального
менеджменту виокремлюють інформацію в самостійний ресурс, елемент
управлінського та економічного прогресу, інноваційну складову розвитку.
До того ж прагнення до формування економіки знань на рівні регіону
зобов’язує відтворювати суспільні відносини, які виникають завдяки
використанню сучасних інформаційних мереж, Internet-технологій,
високоінтелектуальних продуктів і супроводжуються докорінними
перетвореннями виробничих та соціокультурних відносин, переходом
продуктивних сил у новітні стани, що набувають характеристик великої
інформаційної та інтелектуальної ємності. У результаті сформовано
новітнє бачення майбутнього розвитку регіонів – побудови
інформаційного суспільства [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна наука має
достатню кількість праць, присвячених дослідженням інформаційного та
регіонального менеджменту, управлінню знаннями, оцінці, моделюванню,
проектуванню й прогнозуванню моделей відтворення регіональних
господарських комплексів, які окреслюють розвиток наукового напряму
регіонального інформаційного менеджменту, що вже сьогодні формує
новітню платформу прискореного впровадження проектів та планів
діджиталізації, надає поштовх підвищенню якості регіональних
управлінських рішень. Значний внесок у розвиток і системне формування
теорії та методології інформаційного менеджменту зроблено науковцями:
М. Аттинджером, Ст. Біром, Н. Вінером, В. Глушковим, В. Грабауровим,
У. Ешбі, Е. Уільямсом. Фундаментальні основи побудови інформаційного
суспільства та інформаційної економіки на регіональному рівні заклали
представники сучасної української науки: В. Геєць, З. Герасимчук, П. Ґудзь,
В. Захарченко, А. Шевчук. Формування теоретико-методологічного апарату
регіонального інформаційного менеджменту здійснювали О. Амоша,
П. Бубенко, З. Варналій, І. Заблодська, О. Коломицева, С. Коляденко,
М. Пашкевич, К. Шапошников, В. Шпильова.
Мета статті. Визначення та систематизація перспектив наукового
напряму регіональний інформаційний менеджмент в умовах реалії та
пріоритетів розвитку інформаційної економіки України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз світових тенденцій
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економічного зростання і чинників, що його обумовлюють, переконливо
доводить, що пріоритетне місце в цьому процесі посідають зміни науки, саме
науково-інноваційний прогрес забезпечує понад 80% приросту ВВП країн,
що стали на інноваційний шлях розвитку. Вітчизняна економіка, її регіон
мають досить значний потенціал розвитку, але його реалізація стримується
саме на місцях, в неефективно організованому регіональному просторі.
Отже, перед українською наукою постають актуальні питання
дослідження, оцінювання інформаційного інноваційного середовища,
внутрішнього та зовнішнього станів, пріоритетів та особливостей
відтворення, реального статистичного відображення та інші, що
відповідають необхідності формування подальших перспективних планів у
системному баченні змін: інноваційна та інформаційна економіка →
знаннєва економіка → смарт-економіка → програмована економіка [3].
Відповідно до сучасних пріоритетів розвитку регіонів України
рекомендуємо етапи, цільові управлінські дії та заходи прогнозного
сценарування впровадження моделі управління знаннями регіонального
інформаційного менеджменту та формування бачення комплексного руху
наукової
думки,
врахування
державної
політики
нарощення
інформаційного потенціалу країни, проектів та програм інноваційного
розвитку, інституціоналізації програм та проектів смартизації (рис. 1). Таке
бачення носить рекомендаційних характер, передбачає розширення
методів та технологій управлінського впливу залежно від мети, завдань та
умов застосування [4].
Узагальнене бачення процедури сценарування розвитку наукового
напряму регіональний інформаційний менеджмент передбачає залучення
первинних контурів сценаріїв майбутнього відповідних наукових знань з
позиції знаннєвого розвитку. Групи сценаріїв, що можуть бути обраними для
формування бачення перспективного розвитку регіонального інформаційного
менеджменту з урахуванням потреб у стійкому розвитку регіонів, тенденцій
нарощення процесу євроінтеграції, активізації діджиталізації, посилення
конкуренції на світових ринках та в міжрегіональному просторі України.
Перша група сценаріїв розвитку регіонального інформаційного
менеджменту є класичною та окреслюється позитивним, негативним та
нейтральним сценаріями, що відповідають потребам мотивації за
прискорених змін та можливостях залучення наявних технологій
прогнозування (експертні панелі, дерева релевантності, SWOT-аналіз,
мозковий штурм, метод Дельфі, побудова сценаріїв, технологічні дорожні
карти, аналіз взаємного впливу) [5].
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І етап. Аналіз пріоритетів змін
регіоналістики та визначення цільових
інтересів регіонів

Аналіз

Цільові заходи обробки
інформаційних ресурсів

ІІ етап. Формування сценаріїв
розвитку регіонального менеджменту з
урахуванням потреб євроінтеграції,
проектів смартизації, визначення
смарт-спеціалізації регіонів

Експертиза

Спеціальні експертизи,
Форсайт-прогнозування

Інституціоналізація

Розробка цільових
програм та проектів

ІІІ етап. Обрання цільового сценарію
та його інституційне закріплення на
рівні рішень Національної академії
наук України, документів міністерств
та відомств

IV етап. Формування проектів та програм змін, орієнтованих на системний
перехід до моделі РІМ та накопичення
потенціалу управління знаннями

V етап. Концепція та стратегія
розвитку наукового напряму РІМ
(узагальнене бачення). Розробка механізмів змін (інституційних, соціальноекономічних, соціокультурних)

Проектування

Регуляторні заходи

Розробка проектів,
програм, планів

Цільова політика змін
державної та галузевої
регіональної політики.
Формування інтегрованих платформ РІМ

Управління знаннями РІМ

Рис. 1. Етапи процедури сценарування розвитку наукового напряму
регіонального інформаційного менеджменту (РІМ)
Нейтральний сценарій передбачає залучення знань та їхнього
відтворення у поточному режимі за умови повільних змін й відсутності
принципово орієнтованих реформ в економіці регіонів. Відбувається розвиток
наукових шкіл в напрямі євроінтеграції, застосовується напіввідкрита модель
наукових знань з елементами іміджевої підтримки окремих науковців.
Надається пріоритетність бізнесових платформ інтегрування знань,
інформації й інновацій з метою виведення інтелектуального капіталу за
кордон та особистого збагачення представників великого бізнесу.
Негативний сценарій передбачає відмову від наявного національного
наукового потенціалу регіонального менеджменту, регіональної економіки
та залучення готової моделі регіонального інформаційного менеджменту,
заснованої на іноземному досвіді. Потребує адаптування іноземних
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механізмів, інструментів, технологій регулювання ринкового середовища
та вимагає залучення готових інформаційних технологій, продуктів,
послуг. Відбувається формування відкритої, прозорої моделі регіонального
інформаційного
менеджменту
на
основі
повного
нехтування
національними та регіональними інтересами [6].
Позитивний сценарій передбачає збереження знань та визначення
цільового концептуального бачення переходу від регіонального
менеджменту до регіонального інформаційного менеджменту за рахунок
активізації внутрішніх резервів, використання наукових досліджень та
нагромадженого досвіду. Відбувається обґрунтування та визнання
економічних, політичних, соціальних, культурних, екологічних і технікотехнологічних інтересів розвитку та впровадження системи знань
регіонального інформаційного менеджменту. Здійснюється формування
концепції та стратегії управління знаннями регіонального інформаційного
менеджменту на основі системного залучення наукового та
інформаційного прогресу.
Розвиток регіонального менеджменту відбувається складно, його рух
не є однозначно прогресивним, тому рекомендуємо розглядати відповідні
сценарії як позитивного, нейтрального, так і негативного спрямування [7].
Нейтральний сценарій. Збереження знань і відтворення у поточному
режимі. Повільні зміни та розвиток наукових шкіл у напрямі євроінтеграції.
Поступове формування напіввідкритої моделі наукових знань з елементами
іміджевого просування вигідних для влади науковців. Пріоритетність
бізнесових платформ інтегрування знань, інновацій з метою виведення
інтелектуального капіталу за кордон та особистого збагачення.
Розпорошення інтелектуального потенціалу науковців, представників
школи регіоналістики за кордон, перехід до бізнесової діяльності.
Позитивний сценарій. Збереження знань і визначення цільового
концептуального бачення переходу від «регіонального менеджменту» до
«регіонального інформаційного менеджменту» за рахунок внутрішніх
резервів, наявних досліджень, залучення досвіду. Обґрунтування та
визнання економічних, політичних, соціальних, культурних, екологічних,
техніко-технологічних інтересів розвитку та впровадження системи знань
регіонального інформаційного менеджменту. Формування концепції та
стратегії
управління
знаннями
регіонального
інформаційного
менеджменту на засадах системного залучення наукового та
інформаційного прогресу. Розвиток теорії, методології та практики
інформаційної культури з вектором мультикультурності [8].
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Системне вивчення наявного стану, оцінювання проблем і
потенціалу розвитку регіональних комплексів у форматі дослідження
інформаційного простору. Наукове обґрунтування цільової політики
утворення великих кластерів (об’єднані регіони) з інтегрованими
платформами інформаційних ресурсів. Формується відкрита наукова
модель регіонального інформаційного менеджменту на основі врахування
балансу інтересів, консолідації ресурсів, пріоритету залучення
інтелектуальних технологій [9].
Новітні знання, накопичена теорія та методологія окреслюють
перспективність отримання практичного досвіду. Закони, закономірності,
прояви та явища інформаційного прогресу, поширення управлінської
складової, інтелектуалізація регіонального менеджменту забезпечують
стрімкий, всесвітньо визнаний рух. Парадигма відповідних змін і науковопрактичних відносин має результивну дію, яка потребує свого визнання та
обґрунтування ефективності дій з позицій інформаційного прогресу та
питань балансу інтересів
Управління знаннями регіонального інформаційного менеджменту
формує новітню ідею, концепцію та механізми розвитку наукового
напряму на платформі інтегрування різних дисциплін, наукових
досліджень, сфер знань, цільових технологій. Головним елементом такого
розвитку є векторність і відповідність знанням інформаційного
менеджменту. Науковий прогрес такого руху забезпечують дослідження
науковців, провідних менеджерів з питань теорії, методології, методичного
забезпечення та практики. Актуальним постає питання системного
залучення незалежних експертиз та публічної підтримки [6].
Систематизуємо базові напрями теорії та методології, що формують
новітнє бачення регіонального менеджменту у форматі регіонального
інформаційного менеджменту
з метою формування стратегій
діджиталізації, залучення потенціалу української регіоналістики: теорія
інформаційних систем та інформаційних ресурсів у регіональному
просторі; інформаційний потенціал регіону: теорія, методологія, принципи
та механізми використання; інформаційний простір регіональних
господарських систем (цифрова трансформація); теорія інтелектуального
та інформаційного ринку – регіональні аспекти; регіональні ринки
інформаційних продуктів і технологій; теорія інформаційного маркетингу:
влада, регіональні утворення, ринки; методологія та методичні підходи
планів та проектів діджиталізації в регіонах; інформаційні комунікації та
зв’язки: регіональні та міжрегіональні аспекти взаємодії; інформаційна
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інтеграція регіональних ринків в умовах інформаційного суспільства;
інформаційна культура в системі компонентів та факторів системного
розвитку регіонального менеджменту [10].
Такий перелік не є повним, він лише акцентує увагу на ключових
питаннях та векторності руху наукової думки, окреслює можливості
залучити вже напрацьовані дослідження, формує платформу для дискусій
та обговорень конфліктних питань.
Негативний сценарій. Відмова від наявного національного наукового
потенціалу регіонального менеджменту та регіональної економіки і
залучення готової моделі регіонального інформаційного менеджменту
(іноземний досвід). Адаптування іноземних механізмів, інструментів,
технологій регулювання ринкового середовища. Залучаємо готові
інформаційні технології, продукти, послуги. Формуємо відкриту, прозору
модель регіонального інформаційного менеджменту на засадах повного
нехтування національними та регіональними інтересами [7].
У межах негативного сценарію варто визначати наявність конфлікту
інтересів.
Передумовою
такого
конфлікту
науково-дослідного
спрямування є порушення балансу інтересів розвитку національного
інформаційного простору, відсутність у векторах розвитку консолідації
регіональних економічних та соціальних інтересів (рис. 2). Такий конфлікт
порушує логіку розвитку систем наукових знань і надалі стимулює
утворення конфліктних зон більш складного характеру, так званих
системних конфліктів соціального та економічного, інформаційного та
інноваційного спрямування.
стрімкий розвиток
інформаційного ринку,
ІТ-галузі, національного
інформаційного
простору;
розвиток та
удосконалення процесів
інформатизації;
формування новітніх
стандартів інформаційної
культури тощо

накопичення знань
інформаційного
менеджменту та
маркетингу;
Науководослідний
конфлікт
розвитку
регіонального
інформаційного
менеджменту

національний досвід
реформування науки;
інтегрування знань
«наука –освіта –
бізнес»;
пріоритети розвитку
регіонів відповідно до
ключових інтересів

Рис. 2. Дія конфлікту розвитку регіонального інформаційного
менеджменту у межах окресленого негативного сценарію
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Однак варто наголосити, що негативний сценарій є принципово
небажаним. Такі ситуації розвитку системи знань порушують дію законів
прогресивного розвитку, захисту національних інтересів. Тому
акцентувати увагу на таких подіях не варто.
Наведені сценарії окреслюють авторську думку, є узагальненими та
виділяють, головним чином, вектори розвитку, але вони в першу чергу
наголошують на зацікавленості науковців регіонального менеджменту в
оцінках і потребах балансування та консолідації національних,
регіональних, соціальних та економічних інтересів (рис. 3) [11].
Сценарії
Нейтральний
Систематизує реалії
сьогодення та надає
проекції руху в
майбутньому
(у своєму спрямуванні
наближує знання до
негативного стану)

Позитивний
Окреслює
узагальнене
прогресивне бачення
майбутнього знань,
спрямовує рух
відповідно до
національних
інтересів та активує
стратегію

Негативний
Формує сучасне
бачення, окреслює
потенційні
конфлікти, але
вирішення
відбувається за
рахунок залучення
іноземного досвіду

Рис. 3. Вірогідні сценарії розвитку системи знань регіонального
інформаційного менеджменту
Друга група рекомендованих сценаріїв є альтернативною та
складається з інноваційного, консервативного та соціоліберального
сценаріїв. Кожен з варіантів має свої переваги та особливості розвитку
напряму регіонального інформаційного менеджменту.
Інноваційний сценарій формує платформу новітнього бачення
інноваційного розвитку науки, його пріоритетність та послідовність у
процесі переходу до активного впровадження інновацій, стимулювання
інноваційного розвитку економік регіонів з драйвером ІТ-галузі.
першочерговою постає орієнтація на нові цінності – людина, інтелект,
інформаційні ресурси. Держава закріплює принцип первинності людини, а
не ресурсів в драйверах розвитку. Прикладом такої моделі розвитку
суспільства може бути Ізраїль та його сучасна екосистема базована на
державних ініціативах (проект Yozma). Інноваційний сценарій є найбільш
складним та зорієнтованим на довгострокові проекти. Особливе місце тут
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буде мати досвід США (Силіконова долина, як приклад успішною
інтеграції науки та практики) та Ізраїлю; обов’язковим постає залучення
(або повернення) науковців з світовим визнанням в питаннях економіки,
соціології, інноваційного менеджменту; фінансування науки за
європейськими стандартами; поширення трансфер-технологій, венчурного
інвестування співпраці науки та бізнесу; формування та інвестування
регіональних наукових центрів ділового розвитку територій (або кластерів
регіонів) з бюджетним фінансуванням та платформами співпраці з
бізнесом [12].
За основу консервативного сценарію обрано послідовний перехід до
трансформації наявної моделі регіонального менеджменту та збереження
накопиченого потенціалу науки, залучення досвіду консервативних змін
регіонів Європи. Такий сценарій є максимально наближеним до
нейтрального.
У соціоліберальному сценарії першочерговим є питання соціалізації
регіонального відтворення, соціокультурного прогресу, соціальних
інтересів населення, пріоритетності в фінансуванні наукових та
практичних проектів з акцентом на людиноцентричність. Визначено
особливості такого сценарування, до яких віднесено складність визначення
базових характеристик майбутніх моделей, необхідність залучення
великого кола експертів, розмитість контурів моделювання в межах впливу
на економічну та соціальну політику.
Запропоновані групи сценаріїв передбачають можливість їх
інтегрування на основі загальних драйверів розвитку, методичного
забезпечення об’єднання прогнозів на цільовій платформі, врахування
прогнозів розвитку економки країни та регіонів. Отримання інтегрованого
сценарію є найбільш складною управлінською процедурою. Агрегацію
сценаріїв рекомендовано проводити на основі розроблення цільових
методик систематизації інформації, формування спільної сценарної схеми
[13].
Рекомендуємо узагальнене бачення методів та управлінських
підходів щодо агрегації сценаріїв. Головними тут постають методи
агрегування, еквівалентування (більше підходить для оцінок просторових
систем), декомпозиції та ранжування факторів та умов розвитку науки
регіоналістики в майбутньому. Управлінський підхід та методи
агрегування передбачають процес переходу (відбору) з великої сукупності
даних, оцінок, рейтингів до меншої, але більш змістовної. Методи
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декомпозиції орієнтовані на використання алгоритму розчленування
завдань за цільовими драйверами [11].
Виокремлено групи напрямів досліджень, що постають актуальними
для розвитку регіонів України у форматі агрегованого сценарію та
стратегічного бачення перспектив діджиталізації: створення та
забезпечення функціонування дієвих інституцій розвитку науки,
поступовий перехід на моделі управління знаннями; забезпечення
інституціональної підтримки переходу системи знань від регіонального
менеджменту на модель регіонального інформаційного менеджменту;
сприяння системному залученню до наукових проектів, законів та
нормативних положень новітнього, знаннєво інтегрованого понятійнокатегорійного апарату регіонального інформаційного менеджменту
(регіональний простір, регіональний інформаційний простір, інформаційне
поле, інформаційний потенціал, інформаційна культура тощо); формування
державних програм розвитку системи знань регіонального інформаційного
менеджменту на інтегрованих платформах інформаційного та наукового
прогресу; підтримка зв’язків і формування нових комунікацій у парадигмах
відносин «влада – бізнес – наука – освіта»; розроблення та прийняття
концепції розвитку регіонального інформаційного менеджменту на
платформі інтегрованого залучення змін і формування національної
відкритої моделі управління знаннями; нарощення потенціалу комунікацій,
посилення кластероутворення за рахунок інтеграції «бізнес – влада – освіта
– наука», особливої уваги потребує кластероутворення за участю ІТ-галузі;
активізація науково обґрунтованих процесів детінізації та формалізації
української ІТ-галузі [14].
Кожна наука, її галузі та напрями мають свої вектори, сценарії
розвитку. Оцінка перспектив розвитку формує ідею магістральних змін,
окреслює майбутні стани. У межах оцінювання варіантів розвитку,
потреби в ресурсному забезпеченні, особливостей формування цільових
механізмів, інструментів активного розвитку наукового напряму
регіонального інформаційного менеджменту рекомендуємо залучати
технології прогнозування, математичного та статистичного моделювання
[15].
Саме прогнозування новітніх напрямів розвитку регіонального
інформаційного менеджменту із залученням інструментів і технологій
Форсайту надасть визначення руху, наповнить його актуальними трендами
змін регіонів, залучить коло експертів та інструментарій публічної оцінки.

40

♦ЕКОНОМІКА♦

Між тим Форсайт просувається у науковому середовищі повільними
темпами, а в практичний площині кількість Форсайт-проектів в Україні
зовсім незначна і помітного впливу не має. Така ситуація стає додатковим
фактором консервування стагнації в усіх сферах суспільства та заважає
реальному стратегічному плануванню розвитку регіонів та громад. І все ж
таки є підстави сподіватися, що Форсайт може бути затребуваним
структурами влади, бізнесу та громадянського суспільства [16].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Вирішення
накопиченого комплексу проблем, конфліктів, дисбалансів постає
цільовим вектором, завданнями регіонального менеджменту. Розвиток
знань регіонального інформаційного менеджменту, відповідний рух до
моделі управління знаннями формує бачення груп наукових завдань, які
потребують свого системного обґрунтування, вивчення, комплексного
дослідження, визнання, окреслення механізмів та інструментів
впровадження.
Запропонований в дослідженні поділ на групи є умовним, тому що
загальними постають закони, закономірності, вектори розвитку. Наявне
єдине узагальнене сприйняття вектору змін – рух у межах позитивного
сценарію, формування конкурентоспроможної національної економіки,
системне залучення ресурсів регіонів, пріоритетність національних
інтересів над регіональними та бізнесовими з метою стратегічного
розуміння перспектив діджиталізації: створення та забезпечення
функціонування дієвих інституцій розвитку науки, наукових знань,
поступовий перехід на моделі управління знаннями, забезпечення
інституціональної підтримки переходу системи знань від регіонального
менеджменту на модель регіонального інформаційного менеджменту,
сприяння системному залученню до наукових проектів, законів та
нормативних положень новітнього, знаннєво інтегрованого понятійнокатегорійного апарату регіонального інформаційного, формування
державних програм розвитку системи знань регіонального інформаційного
менеджменту на інтегрованих платформах інформаційного та наукового
прогресу.
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Global trends of accelerating transformations concerning the content and
the role information plays in the management knowledge system are
characterized by a rapid increase in the volumes of information flows, the need
to ensure information security, to enhance the intellectualization of management
processes and technologies, which will contribute to new scientific trends, that
are able to meet the current needs of the regional economy. Taking into account
the current priorities for the development of Ukrainian regions, the authors
recommend practical steps, targeted management actions and script forecasting
methods for implementing a knowledge management model into executing the
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regional information management and visualizing the complex progress of the
scientific thought, taking into consideration the governmental policy of
increasing the information potential of the country, innovative development
projects and programs, institutionalizing smartization programmes and projects.
The generalized vision of scripting procedure for developing a scientific trend
within the regional information management includes primary outlines of the
future scenarios for the corresponding scientific knowledge from the standpoint
of its knowledge development. The research allows the authors to offer the first
group of scenarios for the development of regional information management,
which is classic and is defined in positive, negative and neutral scenarios to meet
the requirement for motivation in the face of rapid changes, which demands
employing the existing forecasting technologies. Since the development of
regional management meets various constraints, its movement may not be
considered progressive at times. Therefore, it could be advisable to reflect on
positive, neutral and negative scenarios. Managing the knowledge of the
regional information administration generates a new idea, the concept and the
mechanisms of the scientific trend development that will rest on the platform of
integrating various disciplines, scientific researches, spheres of knowledge, and
target technologies. Basic theoretical and methodological approaches are
systematized and classified by the authors according to several directions that
shape an updated vision of regional administration in the format of regional
information management to formulate strategies for digitization. The
recommended scenarios, referred to the second group, are alternative and
incorporate innovative, conservative and socio-liberal scenarios. The authors
recommend to integrate the above-mentioned scenarios so as to further
implement the management model of the regional information administration.

