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Анотація 

українською: Об'єкт дослідження ‒ процес публічного управління міським 

розвитком об’єднаної територіальної громади за участю міської ради. 
  

Метою роботи є підвищення ефективності функціонування системи публічного   

управління міським розвитком. 

Методи дослідження – ретроспективний аналіз, структурно-логічне узагальнення,  

аналітичний і порівняльний методи, табличний і графічний методи. 

Розроблено проектні пропозиції щодо підвищення ефективності зовнішнього  

позиціювання та маркетингового розвитку Тернопільської міської громади, покращення 

іміджу міста як культурно−освітнього центру шляхом створення інтерактивних 

скульптур, 

а також проведення моніторингу євроінтеграційних процесів з метою вдосконалення 

публічного управління в громаді. 

 

 

англійською: 

The Object of Investigation is the process of urban development public 

management of the united territorial community with the participation of the city 

council. 

  

The Aim of the Work is to develop an improvement in the functioning of the system of  

public management of urban development. 

 

Research methods ‒ retrospective analysis, structural and logical generalization,  

analytical and comparative methods, tabular and graphical methods. 

 Design solutions were developed to increase the effectiveness of external positioning and  

marketing development of Ternopil city community, improving the image of the city as a cultural 

and educational centre by creating interactive sculptures, and monitoring European integration 

processes to improve public administration in the community. 

 

 
 


