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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
АБО ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Засвідчимо, що запровадження у практику та реа$

лізація дії механізму управління забезпеченням духов$

но$ціннісного розвитку сільських територіальних гро$
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У статті обгрунтовано структуру фінансово�економічного підмеханізму управління забезпеченням ду�

ховно�ціннісного розвитку сільських територіальних громад в Україні. До складових якого включено відпо�

відного типу важелі та регулятори, інструментарій реалізації дії та технології запровадження у практику.

Деталізовано змістовність технологій моніторингу, а також визначення, обчислення, планування і про�

гнозування:

одноразових витрат на розроблення та техніко�економічну підготовку до запуску сучасної системи мо�

ніторингу результативності управління забезпеченням духовно�ціннісного розвитку сільських територі�

альних громад;

термінів реформування та витрат на планування, координацію та організацію робіт, а також створення

фонду заробітної плати для фахівців і структурних підрозділів із управління, які опікуватимуться функціо�

нуванням і розбудовою системи моніторингу результативності управління забезпеченням духовно�

ціннісного розвитку;

витрат на розбудову системно�універсальних компонент моніторингу результативності управління, який

репрезентовано автором даного в якості специфічної управлінської технології з реалізації завдань у сфері

духовно�ціннісного розвитку процесно�замкненого типу.

In the article the structure of the financial and economic management mechanism for providing spiritual and

value�development of rural territorial communities in Ukraine. To his constituents introduced appropriate type

controls, the implementation of management tools and the introduction of technology. Detailed and described

the type and composition of the monitoring technologies, as well as the definition, planning and forecasting:

one�time costs for the development and technical and economic preparations for the launch of a modern

management system performance monitoring software spiritually�valuable territorial development of rural

communities;

terms of reform and planning costs, coordination and organization of work, as well as the creation of payroll

professionals and divisions on management, which will be engaged in the operation and development of the

control performance monitoring system providing valuable spiritual development;

expenditure on the development of system�management versatile performance monitoring components,

which are presented by the author as a specific process�closed�management technology for the implementation

of tasks in the sphere of spiritual and value development.

Ключові слова: фінансовоекономічний підмеханізм, результативність управління забезпеченням ду
ховноціннісного розвитку, сільські територіальні громади.
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мад в Україні, передусім, передбачає розбудову дієво$

го фінансово$економічного підмеханізму у його складі.

Тому є нагальна необхідність щодо розроблення й об$

грунтування структури останнього, визначення змістов$

ності його компонент та здійснення формування і вибо$

ру специфічних управлінських технологій, які дозволять

убезпечити не лише реалізацію дії загального механіз$
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му управління, а досягнення достатнього рівня ефектив$

ності функціонування територіальних громад у сільській

місцевості, навіть, у ресурсних обмеженнях (зазначене

обгрунтовано і доведено автором статті у попередніх

наукових роботах [1; 2]).

Вирішення вказаного вище науково$прикладного

завдання обумовлено нагальною необхідністю щодо

підвищення результативності реалізації сучасної політи$

ки децентралізації та раціоналізації фінансового забез$

печення організаційно$економічної, технологічної, меди$

ко$соціальної й культурно$освітньої діяльності у сільській

місцевості. При цьому можна підтвердити і про те, що

розбудова та запровадження у практику управління

дієвого фінансово$економічного підмеханізму дозволить

елімінувати порушення технологічних режимів та набути

системам державного, регіонального і місцевого управ$

ління стійкості й надійності функціонування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ,
НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Методологічним і науково$прикладним аспектам

вирішення завдань щодо формування та запроваджен$

ня у практику різних за природою механізмів регіональ$

ного й місцевого управління, зокрема, у площині за$

безпечення сталого розвитку держави та її регіонів

на засадах децентралізації, присвячені наукові праці

О.М. Алимова, О.І. Амоші, І.К. Бистрякова, В.І. Куценко,

Е.М. Лібанової, В.В. Микитенко, О.Ф. Новікової, Я.В. Ос$

тафійчука, М.А. Хвесика та інших (окремі, методологічні

напрацювання представлено у роботах [3—7]).

Попередній досвід розробок наукових установ НАН

України та галузевих академій свідчить, що наразі існують

недосконалі механізму управління забезпеченням як ста$

лого розвитку держави та її регіонів, так і духовно$ціннісного

розвитку сільських територіальних громад (СТГ) в Україні.

При цьому слід визнати і те, що не сформованого і єдиного

ланцюгу системного аналізу використовуваних, наразі: тех$

нологій управління забезпеченням духовно$ціннісного роз$

витку СТГ із урахуванням потенційно$факторної детермінан$

ти "специфічності" кожної сільської територіальної грома$

ди; методів і засобів фінансово$економічного забезпечен$

ня управління; важелів та регуляторів (цілеорієнтованого

на результат) управлінського впливу.

Зазначене і обумовлює потребу у розробленні та

обгрунтуванні адекватного реальним процесам саме

фінансово$економічного підмеханізму управління за$

безпеченням духовно$ціннісного розвитку територіаль$

них громад у сільській місцевості та побудові за його

використання ефективних програм соціально$економі$

чного розвитку не лише певної СТГ, а й регіональних

соціально$економічних систем, у цілому.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті — є розроблення та обгрунтування

адекватного реальним фінансово$економічного підмеха$

нізму управління забезпеченням духовно$ціннісного роз$

витку сільських територіальних громад в Україні, а в його

межах сформування специфічних технологій щодо виз$

начення: а) одноразових витрат на розроблення та техн$

іко$економічну підготовку до запуску сучасної системи

моніторингу результативності управління забезпеченням

духовно$ціннісного розвитку сільських територіальних

громад; б) термінів реформування та витрат на плануван$

ня, координацію та організацію робіт, а також створен$

ня фонду заробітної плати для фахівців і структурних

підрозділів із управління, які опікуватимуться функціо$

нуванням і розбудовою системи моніторингу результа$

тивності управління забезпеченням духовно$ціннісного

розвитку; в) витрат на розбудову системно$універсаль$

них компонент моніторингу результативності управлін$

ня, який репрезентовано автором даного в якості специф$

ічної управлінської технології з реалізації завдань у сфері

духовно$ціннісного розвитку процесно$замкненого типу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Як визнано, доведено і засвідчено автором статті у

науковій праці [8] — державним, регіональним та місце$

вим суб'єктам публічного управління необхідно локалі$

зувати системні зусилля на досягненні цілей реформи

децентралізації, забезпечивши на засадах самовряду$

вання достатні масштаби фінансового й організаційно$

го потенціалу.

При цьому провідним завданням — стає розробка та

запровадження у практику дієвого механізму управлін$

ня забезпеченням духовно$ціннісним розвитком СТГ в

Україні у ресурсних обмеженнях. У цьому контексті слід

признати, що саме ефективність реалізації дії фінансо$

во$економічного підмеханізму в його межах і дозволить

сформувати достатні організаційно$економічні умови

задля убезпечення переходу сільських територіальних

громад до стійкості та надійності функціонування.

Поряд із цим, як відомо з розробок, наведених у [9;

10], останній повинен мати/ включати, певний перелік

важелів і регуляторів цілеорієнтованого впливу, комп$

лекс управлінських технологій (різної природи), що

реалізують завдання у сфері управління забезпеченням

духовно$ціннісного розвитку СТГ та специфічний при$

кладний інструментарій щодо оцінювання$прогнозуван$

ня як базових соціально$економічних показників СТГ,

так і витрат (у тому числі на розроблення і техніко$еко$

номічну підготовку до запуску сучасної системи моні$

торингу результативності у визначеній площині).

З огляду на вказане вище, автором статті запро$

поновано до застосування в межах загального меха$

нізму управління фінансово$економічний підмеханізм

управління забезпеченням духовно$ціннісного роз$

витку СТГ в Україні (рис. 1), а також інструментарій

реалізації його дії та відповідні управлінські техно$

логії.

Репрезентована автором статті на рисунку 1 струк$

тура фінансово$економічного механізму передбачає

(задля його запровадження у практику управління) роз$

роблення та використання п'яти рівневого інструмента$

рію. А саме: управлінського, техніко$технологічної під$

готовки, інформатизації, організаційного та інформа$

ційно$методичного. Поряд із зазначеним, дослідником

визнано за доцільне запровадити наступні технології (із

відповідними методами і засобами):
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1) моніторингу, контролювання та контролінгу (у

тому числі, крім фінансових, соціально$економічних та

організаційно$економічних показників і кількісно$якіс$

них параметрів та рівня результативності управління

забезпеченням духовно$ціннісного розвитку СТГ);

2) планування та прогнозування. У тому числі, крім

планування, моделювання та прогнозування обов'язко$

вих базових показників соціально$економічного розвит$

ку СТГ і, відповідно, обсягів:

а) одноразових витрат на розроблення та техніко$

економічну підготовку до запуску системи моніторингу

результативності управління забезпеченням духовно$

ціннісного розвитку СТГ;

б) термінів реформування та витрат на планування,

координацію та організацію робіт, а також створення фон$

ду заробітної плати для фахівців і структурних підрозділів

із управління СТГ, які опікуватимуться функціонуванням і

розбудовою системи моніторингу результативності управ$

ління забезпеченням духовно$ціннісного розвитку СТГ;

в) витрат на розбудову системно$універсальних компо$

нент моніторингу результативності управління, який репре$

зентовано автором даного в якості специфічної управлінсь$

кої технології з реалізації завдань у сфері духовно$ціннісно$

го розвитку СТГ процесно$замкненого типу тощо.

У контексті наведених автором цієї статті вище об$

грунтованих науково$прикладних викладок, слід засві$

дчити про таке:

по$перше: побудова ієрархії системи моніторингу,

зокрема, духовно$ціннісного розвитку СТГ — це трудо$

містке завдання, тому найбільш доцільними на мікро$

рівні є провадження таких процедур, що убезпечують

розробку алгоритмічних схем і концептуально$аналітич$

них моделей, які дозволять автоматизувати процес мо$

делювання та виокремлення головних компонент і чин$

ників (які обумовлюють зростання рівня загроз — од$

нак, наразі, зазначене не є завданням, яке поставлене у

цьому дослідженні). Однак при подальшій зміні/ або ж

при уточненні суб'єктами управління СТГ: а) сутності та

змісту парадигми провадження моніторингу духовно$

ціннісного розвитку СТГ в Україні та можливому спро$

щені завдань щодо забезпечення достатнього рівня

соціальної, інформаційної, медико$демографічної, еко$

номічної чи екологічної безпеки; б) вимог / при зміні

пріоритетів і виокремленні самостійних цілей, то про$

цедуру моделювання структури й змістовності сучасної

системи моніторингу духовно$ціннісного розвитку СТГ

в Україні можна адаптувати до окремих напрямів су$

спільної, фінансово$економічної, соціальної, екологіч$

ної, медико$демографічної, нормативно$правової чи

державно$політичної діяльності, а також, і до прогно$

зування траєкторій еволюції системних ознак певної те$

риторії чи регіону до сталого розвитку тощо.

по$друге: методи та доктринальні засади, які про$

понуються автором до використання для реалізації тех$

Рис. 1. Деталізація структури фінансово�економічного підмеханізму управління
забезпеченням духовно�ціннісного розвитку сільських територіальних громад в Україні

Авторська розробка.
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нології управління діяльністю у досліджуваній сфері

призначені для розв'язання завдань в контексті набли$

ження національних стандартів якості життя населен$

ня.

Тому вважаємо, що необхідним є, врахування:

а) визначених на первинний період часу (протягом

найближчих двох років, тобто на 2017 — 2018 рр.) щіль$

ності взаємозв'язків між основними регресорами впли$

ву забезпечення результативності реалізації політики

духовно$ціннісного розвитку СТГ в Україні;

б) обгрунтованого переліку місць/ об'єктів докла$

дання зусиль задля підвищення рівня соціальної, інфор$

маційної, економічної та екологічної безпеки за раху$

нок кардинальної технологічної модернізації діяльності

суб'єктів управління СТГ;

в) сформованої у цій статті ієрархії складових інсти$

туційної сфери духовно$ціннісного розвитку СТГ із по$

дальшою розбудовою стійкої упорядкованості та обме$

ження кількості об'єктів/ підсистем, передбачених для

формування об'єктивної й дієвої системи моніторингу.

по$третє: слід признати, що виконання поставлених

завдань стає можливим лише у разі використання висо$

кого рівня складності математичного апарату, зокрема:

а) фрактальних графів — для адекватного відображен$

ня особливостей, самоорганізації ієрархічної системи

моніторингу у визначені проміжки часу згідно постав$

леної мети щодо імплементації на території України по$

ложень 29 Директив ЄС та завдань забезпечення її ста$

лого розвитку; б) кореляційних і морфологічних мат$

риць добору управлінського інструментарію реалізації

політики духовно$ціннісного розвитку СТГ; в) викорис$

тання методів теорії графів — для формалізації комп$

лексу засобів поділу/ перерозподіл ресурсів, резервів

і можливостей певної СТГ задля проектування нової

конструкції системи управління;

по$четверте: формалізацію моделі реалізації дії си$

стеми моніторингу духовно$ціннісного розвитку СТГ

здійснено автором за допомогою стандартних пакетів

"Статистика" або "Статистика+" за п'ятьма етапами про$

вадження організаційно$економічних і кваліметричних

процедур, а саме:

1) розрахунок, побудова і формування кореляцій$

ної матриці найвагоміших регресорів впливу (вигляду R);

2) виокремлення головних компонент духовно$

ціннісної діяльності і розрахунок факторних наванта$

жень;

3) ідентифікація головних факторів впливу на рівень

загроз соціальній, інформаційній, економічній та еко$

логічній безпеці;

4) перевірка кількісних значень вагових коефіцієнтів

методом логічного моделювання та геометричної інтер$

претації;

5) коригування кількісних значень вагових коефіці$

єнтів та модельних вирішень — задля формування ба$

гаторівневої системи показників$індикаторів як стало$

го, так і духовно$ціннісного розвитку (вказане деталі$

зовано у попередній науковій праці автора статті [2]).

Надалі, на наступній фазі матеріалізації приведених

методологічних засад розробки нової конструкції сис$

теми моніторингу нагальним є виконання завдання — у

відповідності до когнітивно$інформаційної парадигми

розвитку, тобто здійснити сформування інформаційної

бази даних. Їхня кількість, підтверджуємо, повинна бути

обмеженою, що здійснюється за результатами визна$

чення найвагоміших регресорів впливу на рівень резуль$

тативності управління забезпеченням духовно$ціннісно$

го розвитку СТГ, формалізація яких репрезентується з

певної множини показників$індикаторів із урахуванням

оптимальних порогових та граничних їхніх значень. У

цій відповідності, доцільним вбачається здійснення об$

числень і обгрунтування змістовності узагальненого

інтегрального показника (вказане обгрунтовано у [7]).

Неважко переконатися, що сформована автором у

[2] парадигма моніторингу може бути відтвореною у

замкненому циклі запровадження процесного підходу

до вибору управлінського інструментарію реалізації

політики духовно$ціннісного розвитку СТГ в Україні. При

цьому підтвердимо, що об'єктивність ідентифікації ре$

зультативності реалізації відповідного типу політик у

державі, значною мірою, залежить від ступеня усвідом$

лення суб'єктами управління вагомості впливу факторів

різної природи на її результативність у контексті набли$

ження до стандартів ЄС. Саме обмеженим переліком

кількісних характеристик і будуть визначатися цілі та

обсяги структурних зрушень у межах системи управлін$

ня СТГ, конкретні напрями духовно$ціннісного розвит$

ку, здійснятися добір однієї з можливих альтернатив

передбачених багаторівневим зустрічним прогнозом за

використання практичного інструментарію комплексно$

го моніторингу.

Для реалізації вказаних науково$прикладних зав$

дань необхідною умовою є побудова архітектури цільо$

вого програмного забезпечення, що має власну інфор$

маційно$методичну базу даних (глибиною, понад 20

років), моделі кореляційних залежностей та вбудовані

мережеві компоненти з адаптованими до змін у зовніш$

ньому середовищі, а також адаптовану до сучасних умов

систему збору даних. Тому визнаємо, що зазначені про$

цедури вимагатимуть достатніх обсягів ресурсно$фун$

кціонального забезпечення, що в умовах ресурсних

обмежень, які існують наразі в територіальних об'єднан$

нях, передбачають обгрунтування обсягу потенційних

матеріальних потреб на запровадження системи моні$

торингу духовно$ціннісного розвитку СТГ. При цьому

врахування витрат, які пов'язані і зі створенням та впро$

вадженням цієї системи моніторингу. Таким чином, про$

понуємо розрахунок:

1) одноразових витрат на створення та впроваджен$

ня системи моніторингу духовно$ціннісного розвитку

СТГ. Тобто автором передбачається здійснити обгрун$

тування масштабів потенційних одноразових витрат на

розроблення та техніко$економічну підготовку її до за$

пуску (табл. 1);

2) витрати на планування, координацію та організа$

цію робіт, а також створення фонду заробітної плати

для фахівців установ і структурних підрозділів СТГ, які

опікуватимуться функціонуванням і розбудовою Систе$

ми моніторингу духовно$ціннісного розвитку, передба$

чається: обчислення одноразових витрат на запуск мо$

ніторингу, розробку і апробацію засобів ідентифікації

вимірів результативності реалізації політики духовно$

ціннісного розвитку СТГ (табл. 2);

3) одноразові витрати на розбудову системно$ун$

іверсальних компонент моніторингу, який репрезен$
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товано автором як системи процесно$замкненого

типу. Її слід реалізовувати за: а) синхронного вико$

ристання принципів, системного, синергетичного і

програмно$цільового підходів до ідентифікації вихі$

дних оціночних вимірів (побудови мультирівневої си$

стеми показників$індикаторів); б) урахування доктри$

нальних положень, передбачених автором статті у

попередній науковій праці [2]. Однак зазначені роз$

рахунки слід узгодити із робочими планами держав$

них наукових установ — тому обгрунтування останніх

можна буде виконати надалі, тобто лише за наслідка$

ми затвердження й уточнення державного бюджету і

наукових планів галузевих інститутів та НАН Украї$

ни.

Слід відмітити, що наведені у таблиці 1 обсяги вит$

рат, які пов'язані з виконанням специфічних функцій

щодо запровадження Системи моніторингу духовно$

ціннісного розвитку СТГ в Україні, повинні складатися

із наступних розділів та статей, які розмежовано авто$

рами за пріоритетністю:

1) масштаби потенційних одноразових витрат на

розроблення та техніко$економічну підготовку до запус$

ку системи моніторингу:

а) придбання комп'ютерного та мережного облад$

нання (за потребою, у разі відсутності у складі вироб$

ничих засобів у СТГ інформаційних систем третього інте$

лектуального рівня та достатньої операційної потуж$

ності) (01);

б) придбання ліцензійного програмного забезпечен$

ня розробка нових моніторингових програм та адапта$

ція цільової програми "MainStreaM.For.Ic v. 6.3/ v. 5.1"

(за потребою і за вимогою державних корелянтів, які

опікуються питання розробки і реалізації екологічної

політики в Україні) (02);

в) витрати на придбання обладнання, розробку тех$

нології й обгрунтування системи показників$індикаторів за

найвагомішими регресорами впливу на екологоекономічні

виміри функціонування національного господарства (03);

2) масштаби одноразових витрат на запуск еколо$

го$економічного моніторингу, розробку і апробацію

засобів ідентифікації вимірів результативності реалі$

зації політики духовно$ціннісного розвитку СТГ можна

формалізувати на такими рубриками:

а) формування і запровадження у практику регулюю$

чих важелів, прикладного інструментарію моніторингу (1.0);

б) запровадження первинних домінант моніторингу

у практику провадження діяльності певної СТГ (2.0);

в) забезпечення органічності функціонування Сис$

теми моніторингу (3.0).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ В ЦЬОМУ НАПРЯМКУ

Певним чином підсумовуючи результати авторських

розробок, зазначимо, що усталена архітектура комунікац$

ійних зв'язків, передбачених при реалізації дії пропонова$

Таблиця 1. Масштаби потенційних одноразових витрат на розроблення та техніко�економічну
підготовку до запуску системи моніторингу духовно�ціннісного розвитку сільських

територіальних громад в Україні

Джерело: тут і надалі, обчислено, обгрунтовано та систематизовано у табличному виді автором статті.

     , .   
 2017  2018 

01.  ’     (  ,         
         ) 

01.1    2,0 2,0 -
01.2  /   3,0 3,0 -

01.3          (  
     ) 4,0 2,0 2,0 

01.4 ’ -  0,6 0,6 -
01.5 , 0,7 0,4 0,3
01.6    0,3 0,2 0,1

01.7 
      «Intranets»    

     «Real-Time» (        
) 

5,0 3,0 2,0 

  1  6,6 6,2 0,4 
02.            

 «MainStreaM.For.Ic v. 6.3» (       ,       
 -   ) 

02.1 :           
-  ,     1,6 1,0 0,6 

02.2          
    0,9 0,6 0,3 

02.3           
  1,3 0,7 0,6 

02.4          0,4 0,3 0,1 
02.5          1,1 0,6 0,5

02.6        
 -   ,      0,2 0,1 0,1 

02.7       0,5 0,3 0,2 
   2 6,0 3,6 2,4 

03.    ,      -   
   

03.5  -       
 -    1,3 1,0 0,3 

   3 1,3 1,0 0,3 
  13,9 10,8 3,1
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ного автором статті фінансово$економічного підмеханізму,

дозволить: а) відтворити спрямування когнітивно$інформа$

ційних і комунікаційних мереж цільового управління про$

цесами реалізації політики духовно$ціннісного розвитку

СТГ; б) поєднати діяльність суб'єктів управління за допомо$

гою когнітивно$інформаційних потоків, скорочуючи у ре$

жимі "Real$Time" невідповідність свідчень про реальні вим$

іри від розрахункових передбачень за рахунок:

— по$перше, зустрічної / алармової перевірки (за

використання алармової технології, яку представлено і

обгрунтовано у науковій праці [7]) об'єктивності низхі$

дних і висхідних напрямів та застосування принципів

процесно$алокаційного управління до нової форми сус$

пільних відносин (інформативних) шляхом інкорпорації

до загальної системи управління забезпеченням духов$

но$ціннісного розвитку СТГ технологій: 1) кодування;

2) алгоритмізації повідомлення; 3) оптимізації каналів

передачі; 4) алармового зв'язку; 5) стандартизації;

6) сортування за призначенням і надійністю; 7) норму$

вання і обмеження у термінах; 8) стратегування;

— по$друге, реформування й оновлення терито$

ріальної організації певного регіону (чи територіально$

го господарського округу у майбутньому) за рахунок

ущільнення міжрегіональної взаємодії у разі запровад$

ження у практику управління оригінальної структури

фінансово$економічного підмеханізму управління за$

безпеченням духовно$ціннісного розвитку сільських те$

риторіальних громад в Україні. Тому автором до скла$

дових останнього і включено відповідного типу важелі

та регулятори, інструментарій реалізації дії та технології

запровадження у практику (рис. 1).

Поряд із вказаним, у цій науковій праці деталізовано

змістовність технологій моніторингу, а також визначен$

ня, обчислення, планування і прогнозування: а) однора$

зових витрат на розроблення та техніко$економічну підго$

товку до запуску сучасної системи моніторингу резуль$

тативності управління забезпеченням духовно$ціннісно$

го розвитку сільських територіальних громад; б) термінів

реформування та витрат на планування, координацію та

організацію робіт, а також створення фонду заробітної

плати для фахівців і структурних підрозділів із управлін$

ня, які опікуватимуться функціонуванням і розбудовою

системи моніторингу результативності управління забез$

печенням духовно$ціннісного розвитку; в) витрат на роз$

будову системно$універсальних компонент моніторингу

результативності управління, який репрезентовано авто$

ром даного в якості специфічної управлінської технології

з реалізації завдань у сфері духовно$ціннісного розвит$

ку процесно$замкненого типу.
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місті: монографія [Текст] / О.М. Коваль, В.Є. Воротін,

В.В. Мамонова, О.М. Титаренко [та ін.]; за ред. В.М. Ва$

куленка, М.К. Орлатого; Національна академія держав$

      , .   
 2017  2018 

1.0.       , 
   

1.01 ,          
     0,5 0,3 0,2 

1.02 -    1,7 1,0 0,7

1.03     ,   
  0,9 0,6 0,3 

1.04  ,       
    -   0,6 0,4 0,2 

1.05 -   ,    
 0,8 0,7 0,1 

1.06 
  ;   ; 

: )       ; ) 
         

0,6 0,4 0,2 

   1.0 5,1 3,4 1,7 
2.0.       

2.01          
   1,2 1,0 0,2 

2.02     -    
       0,5 0,5 - 

2.03    -   , 
   0,8 0,5 0,3 

2.04      1,0 0,8 0,2

2.05    -      
 0,5 0,5 - 

   2.0 4,0 3,3 0,7 
3.0.    

3.01  -       
 0,5 0,5 - 

3.02      0,9 0,9 -
3.03     (3 . ) 9,8 5,0 4,8
3.04       0,6 0,4 0,2 
3.05      0,6 0,4 0,2

   3.0 12,4 7,2 5,2 
     21,5 13,9 7,6 

Таблиця 2. Масштаби одноразових витрат на запуск моніторингу, розробку і апробацію засобів
ідентифікації вимірів результативності управління забезпеченням духовно�ціннісного розвитку

сільських територіальних громад в Україні
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НАДУ при Президентові України, 2009. — 159 с.

2. Титаренко О.М. Децентралізація як чинник роз$

витку сільських територіальних громад в Україні [Елек$

тронний ресурс] / О.М. Титаренко / Державне управ$

ління: удосконалення та розвиток: Електронне наукове

фахове видання, 2016. — № 1. — Режим доступу: http:/

/www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=972

3. Соціальний ресурс формування інноваційної еко$
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