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РЕФЕРАТ 

74 сторінки, 8 рисунків, 4 таблиці, 77 інформаційних джерел, 4 додатка. 

Об’єкт дослідження – процес розвитку підприємництва в сільських територіальних 

громадах. 

Предмет дослідження – організаційні складові забезпечення розвитку підприємництва 

в сільських територіальних громадах. 

Мета роботи – визначення теоретичних підходів та розробка методичних рекомендацій 

щодо удосконалення організаційного забезпечення розвитку підприємництва в сільських 

територіальних громадах. 

Методи дослідження – метод наукового узагальнення і систематизації, аналітичний, 

графічний методи. 

Отримані результати. У першому розділі виконана оцінка розвитку сільських територій 

України при подальшій децентралізації державної влади та розширенні місцевого 

самоврядування та встановлено вплив підприємництва в сільських громадах на сталий 

розвиток територій. 

У другому розділі досліджено сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку 

підприємництва на сільських територіях, обґрунтовано механізм організації взаємодії 

суб’єктів підприємництва сільських територіальних громад з державними органами влади та 

органами місцевого самоврядування. 

У третьому розділі визначено напрями діяльності органів публічної влади щодо 

розвитку підприємництва, розроблено алгоритм організації його забезпечення, запропоновано 

створити бізнес-інкубатор як організаційну складову інфраструктури підприємництва на 

сільських територіях. 

Сфера практичного застосування результатів роботи – сільські територіальні громади та 

органи влади публічного управління при удосконаленні управління підприємницькою 

діяльністю. 

СІЛЬСЬКА ТЕРЕТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ОРГАНІЗАЦІЯ 

РОЗВИТКУ, СУБЄКТИ БІЗНЕСУ, ПУБЛІЧНА ВЛАДА, ВЗАЄМОДІЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ, СІЛЬСЬКИЙ БІЗНЕС-ІНКУБАТОР. 
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