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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка: 90 стор., 1 рис., 15 табл., 47 джерел, презентація 

PowerPoint. 

 

Об’єкт дослідження: функціонування та сталий розвиток територіальної 

громади. 

Мета роботи: обґрунтування організаційно-методичних підходів та 

розробка пропозицій щодо забезпечення сталого розвитку територіальної 

громади в умовах кризи. 

У першому розділі визначено теоретичні засади функціонування та 

розвитку об’єднаних територіальних громад в сучасних умовах; узагальнено 

наукові підходи щодо забезпечення сталого розвитку територіальної громади.  

У другому розділі здійснено аналіз стану та проведено оцінку перспектив 

сталого розвитку об’єднаної територіальної громади; визначено організаційно-

методичні засади місцевого економічного розвитку громади; обґрунтовано 

шляхи забезпечення вирішення екологічних проблем територіальної громади в 

умовах децентралізації. 

У третьому розділі встановлено можливості інформаційно-

комунікаційного забезпечення діяльності територіальної громади в умовах 

кризи, обґрунтовано шляхи активізації залучення молоді до вирішення 

соціальних проблем громади. 

 

Ключові слова: СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, ГРОМАДСЬКІСТЬ, МОЛОДЬ, ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 
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