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українською: Об'єктом дослідження є процес забезпечення публічних комунікацій 

суб’єктів місцевого самоврядування. 
 (200 – 300 слів) 

Мета дослідження - дослідження теоретичних підходів та розробка практичних 

рекомендацій щодо напрямів підвищення ефективності системи публічних комунікацій 

Великоберезовицької селищної ради. 

Методи дослідження:  аналізу, синтезу, системно-структурний, функціональний, 

порівняння. 

У роботі проведене дослідження системи комунікацій Великоберезовицької селищної ради 

та обгрунтовані напрями її покращення. Зокрема, внесено пропозиції щодо покращення 

процесу управління комунікаціями селищної ради шляхом введення посади PR-менеджера, 

проведене  дослідження перспектив впровадження електронного урядування та електрон- 

ного документообігу в селищній раді, викладено заходи із вдосконалення веб-сайту 

Великоберезовицької селищної ради. 

Розроблені пропозиції можуть бути впроваджені у діяльність Великоберезовицької 

селищної ради. 

 

англійською: 

The object of research is the process of ensuring of public communications of 

local governments. 
 (200 – 300 слів) 

The purpose of the thesis is to explore theoretical approaches and develop practical  

recommendations for improving the efficiency of the public communications system of  

Velykoberezovytsia village council. 

Research methods: analysis, synthesis, system-structural, functional, comparison. 

The ways of Velikogayivska UTC development, which include projects on increasing the  

attractiveness of the community, expanding charitable activities, improving the community  

infrastructure have been offered. 

The results of the conducted research are recommended for introduction into the activity of  

Velikogayivska UTC. 

 

 


