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АНОТАЦІЯ
                                                                                                   УДК 342:338.8 (075.8)

Саннікова К.І.
Публічне адміністрування сфери промисловості та підприємницької

діяльності (на прикладі міста Кременчука): Робота на здобуття ступеню
магістра з публічного управління та адміністрування. – Кременчук, 2019. –
176 с., 15 іл., 18 табл., 19 формул, 95 джерел.

Мета роботи полягає у дослідженні методичних засад формування
ефективних систем промисловості та публічного адміністрування 
підприємництва на засадах та розвитку сфери державно-приватного
партнерства.
Відповідно до вказаної мети поставлені й послідовно розв'язані
наступні завдання:
- розглянути сучасні методи та принципи публічного адміністрування;
- розглянути вітчизняний та зарубіжний досвід вивчення питань
«підприємництво» та «підприємницька діяльність» та визначитись щодо
механізмів державного регулювання;
- розробити практичнi рeкомeндацiї щодо пiдвищeння ефективності
публічного адміністрування органів місцевого самоврядування;
- задачі охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях, визначення
шкідливих й небезпечних факторів в системі муніципального управління та
шляхи їх усунення.

Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів.

Ключові слова: публічне адміністрування, підприємницька
діяльність, регулювання сфери промисловості та підприємництва.

Keywords: public administration, entrepreneurial activity, regulation of
industry and entrepreneurship.


