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АНОТАЦІЯ
                                                                                                         УДК 342.951: 351

СЕМЕНОВА Р. В.
«Публічне адміністрування сфери підприємницької діяльності (на

прикладі Кременчуцького району)»: Робота на здобуття ступеню магістра зі
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-
професійної програми «Муніципальний менеджмент». – Кременчук, 2019. –
223с., 36 іл., 48 табл., 30 формул, 3 додатки, 28 джерел.

Метою магістерської роботи є дослідження та розробка напрямків
удосконалення публічного адміністрування підприємницької діяльності на
прикладі Кременчуцької районної ради.

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:
проаналізовано механізм публічного адміністрування у сфері економіки,
зокрема підприємницькій діяльності; досліджено соціально-економічний
стан міста Кременчука та Кременчуцького району; висвітлено основні
завдання та заходи Кременчуцької районної ради на 2019 рік; сформовано
основні напрями оптимізації діяльності структурних підрозділів
Кременчуцької районної державної адміністрації; проведено розрахунок
економічної ефективності від впровадження запропонованих проектних
заходів. Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що
отримано в результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних,
обґрунтовано впровадження запропонованихпроектних заходів.
За результатами досліджень у структурних підрозділах Кременчуцької районної
державної адміністрації плануються до реалізації запропоновані заходи.

Ключові слова: публічне адміністрування, підприємницька діяльність,
соціально-економічний стан району, районна рада, органи місцевого
самоврядування, об’єднана територіальна громада.

Keywords: public administration, business activity, socio-economic status of
the district, district council, local self-government bodies, united territorial
community.


