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В монографії розкрито сутність нового бачення якості регіональної економіки 
на основі інтеграційних перетворень, визначення напрямів управління територіями 
ґрунтуючись на нових просторових системах. Розкривається проблема формування та 
наводиться класифікація регіональних соціально-економічних систем у сучасних 
умовах геоекономічного простору. Доведено можливість і необхідність застосування 
методів системного підходу та синергетики при дослідженні регіональних соціально-
економічних систем. Розглянуто концептуальні та науково-методичні підходи до 
оцінки ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем. 
Достатньо уваги приділено питанням інфраструктурного забезпечення регіональних 
систем, що є необхідною умовою функціонування та розвитку таких систем. Розкрито 
методологічний базис реалізації концепції регулювання розвитку регіональних 
соціально-економічних систем на основі інфраструктурного забезпечення та 
розроблено механізм регулювання розвитку регіональних соціально-економічних 
систем з урахуванням вимог глобальної водної безпеки майбутнього.  

Монографія підготовлена для фахівців з регіональної проблематики, політиків, 
працівників органів влади та органів місцевого самоврядування, науковців, 
викладачів ВУЗів, аспірантів, студентів та практиків-економістів. 
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