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Водна інфраструктура та економічна безпека регіональних соціально-економічних
систем: досвід України
Зв’язок між розвитком регіональної економіки та рівнем розвитку інфраструктури країни чи її
території є загальноприйнятою практикою. Метою статті є дослідження впливу водної
інфраструктури на економічну безпеку регіональних соціально-економічних систем для розробки для
них системи водної безпеки. Різноманітні загрози ключовим гідротехнічним спорудам можуть
серйозно нашкодити національній економіці та водній безпеці регіонів і міст. У статті проаналізовано
процес перетворення водної інфраструктури в контексті забезпечення економічної безпеки
регіональних соціально-економічних систем. Запропоновано визначення таких понять як «водна
інфраструктура» та «водна безпека регіональних соціально-економічних систем» для формування
ефективної економічної політики в Україні на основі світового досвіду. Доведено необхідність
надання великого значення водній інфраструктурі найважливіших секторів інфраструктури України
та її регіонів на основі найкращих світових практик в управлінні водними ресурсами та захисті водної
інфраструктури від техногенних, фізичних і кіберфізичних загроз. За результатами дослідження
розроблено концептуальну основу для забезпечення економічної безпеки регіональних соціальноекономічних систем, які відрізняються з точки зору системи водної безпеки регіональних соціальноекономічних систем, віддаючи перевагу інженерній та технічній інфраструктурі регіону.
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Водная инфраструктура и экономическая безопасность региональных социальноэкономических систем: опыт Украины
Связь между развитием региональной экономики и уровнем развития инфраструктуры страны или ее
территории является общепринятой практикой. Целью статьи является исследование влияния водной
инфраструктуры на экономическую безопасность региональных социально-экономических систем
для разработки для них системы водной безопасности. Разнообразные угрозы ключевым
гидротехническим сооружениям могут серьезно навредить национальной экономике и водной
безопасности регионов и городов. В статье проанализирован процесс преобразования водной
инфраструктуры в контексте обеспечения экономической безопасности региональных социальноэкономических систем. Предложено определение таких понятий как «водная инфраструктура» и
«водная безопасность региональных социально-экономических систем» для формирования
эффективной экономической политики в Украине на основе мирового опыта. Доказана
необходимость предоставления большого значения водной инфраструктуре важнейших секторов
инфраструктуры Украины и ее регионов на основе лучших мировых практик в управлении водными
ресурсами и защите водной инфраструктуры от техногенных, физических и киберфизических угроз.
По результатам исследования разработана концептуальная основа для обеспечения экономической
безопасности региональных социально-экономических систем, отличающихся с точки зрения
системы водной безопасности региональных социально-экономических систем, отдавая
предпочтение инженерной и технической инфраструктуре региона.
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