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АНОТАЦІЯ
                                                                                              
                                                                                                    УДК 330.43+334.722
ДЯЧЕНКО ОЛЕГ ІВАНОВИЧ «СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ МІСТА КРЕМЕНЧУКА»: Робота на здобуття ступеню магістра з
публічного управління та адміністрування. – Кременчук, 2018. – 119 стор., 13
рис., 20 табл., 54 джерела.
Мета роботи полягає у вдосконаленні діючих і розробка нових
механізмів моніторингу та методики оцінки ефективності стратегічного
планування розвитку міста Кременчука.
Відповідно до вказаної мети поставлені й послідовно розв’язані
наступні завдання: визначено сутність стратегічного планування в сучасному
аспекті, досліджено теоретичні засади сталого розвитку міст, проаналізовано
розвиток інфраструктури міста Кременчука, проаналізовано підприємницьку
діяльність міста, здійснено оцінку інноваційно-інвестиційної привабливості
міста, запропоновано заходи щодо підвищення ефективності стратегічного
планування розвитку міста, запропоновано методику оцінки ефективності
стратегічного планування розвитку міста, розглянуто питання охорони праці
на підприємстві
Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано
в результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів.
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