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РЕФЕРАТ 

 

Повний обсяг  кваліфікаційної роботи магістра становить 109 сторінок. 

Робота містить 19 таблиць, 16 рисунок. Список використаних джерел містить 82 

найменування. 

Об’єкт дослідження – процес функціонування об’єднаних територіальних 

громад. 

Метою кваліфікаційної роботи магістра є обґрунтування теоретичних 

засад та розробка теоретико-практичних рекомендацій щодо застосування 

програмно-цільового методу забезпечення розвитку ОТГ. 

У кваліфікаційній роботі магістра здійснено узагальнення теоретичних 

засад програмно-цільового управління розвитку об’єднаних територіальних 

громад у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях. Визначено принципи та 

складові програмно-цільового підходу до розвитку територіальних громад. 

Досліджено організаційно-методичний апарат програмно-цільового 

управління розвитку об’єднаних територіальних громад. Проведено  аналіз 

результатів програмно-цільового управління об’єднаних сільських 

територіальних громад Павлоградського району Дніпропетровської області. 

Розроблено методичну платформу оцінювання доцільності та ефективності 

цільових програм. Запропоновано заходи підвищення дієвості оціночного 

апарату ефективності діяльності виконавчих органів об’єднаних територіальних 

громад за результатами реалізації цільових програм. Удосконалено 

інструментарій формування цільових програм об’єднаних  територіальних 

громад в контексті їх узгодження з цільовими програмами загальнодержавного 

та регіонального розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

сприятимуть реалізації у практичній діяльності програмно-цільового методу до 

забезпечення розвитку ОТГ.  

Ключові слова: ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД, СІЛЬСЬКА 

ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, 

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ, РОЗВИТОК, ОЦІНЮВАННЯ ПРОГРАМИ.   
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