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METHODOLOGY FOR FORMATION OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF DEVELOPMENT
OF SOCIO�ECONOMIC SYSTEMS

У процесі дослідження використано сучасні філософські, загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, а
саме: загальнотеоретичного спрямування; монографічний метод (аналіз еволюції наукових здобутків українських й
іноземних учених щодо формування результативного управління розвитком соціальноCекономічних систем); сисC
темно методологічний підхід щодо розуміння понять "результативність" та "результативне управляння"; діалектичC
ний та абстрактноCлогічний (для узагальнення та формування висновків).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці методології формування результативного управлінC
ня розвитком підприємств, яка грунтується на: соціальноCекономічній концепції влади, науковому тлумаченні поC
нять "результативність" та "результативне управління", пріоритеті орієнтаційних поглядів у системі напрямів дій,
розширеному відображенні її складових та аналітичному осмисленні наукових положень у системі теорій і вимог
законів розвитку сільськогосподарських підприємств, передумов забезпечення розвитку соціальноCекономічних сиC
стем.

Scientific novelty of the obtained results is to develop a methodology for forming effective management of enterprise
development, which is based on: socioCeconomic concepts of power, conceptual provisions, which are: the priority of
human development; the priority of environmental and social components; the priority of human factor and its intellectual
potential in the development of socioCeconomic systems; recognition of the economic component as a means of resolving
environmental, social problems of human life, strengthening the capacity of the enterprise to achieve the goals socioC
economic concept of development and fulfillment of obligations to entities with the interests of external and internal
environments; evaluation of usefulness through satisfaction level of human needs, etc.; scientific interpretation of the
concept of "effectiveness", which through the mechanisms provides the final result for quantitative, expensive and
qualitative parameters at the entire stage of product creation and bringing it to the consumer. Our effectiveness is regarded
as the category of recognition and competitiveness potential in the system of selected market segments. We consider the
organization that fulfills obligations to subjects of interests: the environment and the internal environment, and creates
preconditions for the development of enterprises in the future; a scientific interpretation of the concept of " effective
management", which in our interpretation is considered as the dynamic ability of socioCeconomic systems and management
developing to shape the potential opportunities, the prerequisites of strategicallyCinnovative, competitive, antiCcrisis,
resource, intellectual and other direction in their organic unity to ensure the achievement of goals by realizing potential
opportunities in Different vectors of action, according to reasonable directions of development, sphere of activity and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах прискореного здійснен�
ня трансформаційних процесів конкуренто�
спроможно�інноваційного спрямування в на�
ціональній економіці однією із важливих про�
блем є динамічне забезпечення адаптивності
системи управління відповідно до темпів стра�
тегічного розвитку підприємств за пріоритет�
ними їх напрямами. Це потребує нового нау�
кового підходу до формування системи управ�
ління на вимогах результативності за інтегро�
ваним критерієм якості діяльності організації
та управлінської команди.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розв'язанню названої проблеми присвячені
наукові праці: Ф. Бастіа [1], Н. Гайдамак [2],
О. Гудзинського [3], О. Єрмакова, М. Судомир [6],
Г. Кірейцева [4], С. Нестеренко [5], О. Школьного
[13] та інших дослідників.

Однак у наукових працях не одержали роз�
виток методологічні засади розв'язання про�
блем формування результативного управління
діяльністю сільськогосподарських підприємств
як цілісності в органічній єдності екологічних,
інтелектуальних, соціальних, організаційних та
економічних складових на синергетичних заса�
дах. Таким чином, поставлена на розгляд про�
блема потребує свого розв'язання на нових
методологічних засадах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Результативність — категорія динамічна,
оскільки динамічним є сам процес діяльності.
Це підтверджується також динамічним харак�
тером системної цілісності в логістичному лан�
цюгу: "стара системна цілісність" — "нова сис�
темна цілісність"; "стара системно�структурна
раціональна цілісність" — "нова системно�
структурна раціональна цілісність".

Лише в такій дуальності розвитку можливо
виявити нові якісні сутнісні зміни в системі по�

selected segments of the market aimed at: fulfillment of obligations to entities with the interests of external and internal
media; dynamic competitiveness; the level and quality of life of the organization's employees and population as subjects
of demand of strategic zone.

Ключові слова: результативність, результативне управління, розвиток, соціально;еко;
номічні системи, соціально;економічна концепція влади.

Key words: effectiveness, effective management, development, socio;economic systems, socio;
economic concept of power.

нятійного апарату науки менеджменту і, зок�
рема, в розумінні поняття "результативність"
як економічної категорії і базової методоло�
гічної основи формування результативного уп�
равління соціально�економічними системами
як динамічними цілісностями. За такого си�
стемного методологічного підходу щодо розу�
міння поняття "результативність" останнє роз�
глядаємо як ціль, як головний системоутворю�
ючий критерій для побудови результативного
управління як цілісності в органічній єдності
усіх його складових функціонально�забезпечу�
ючого спрямування.

Результативність як поняття і економічна
категорія має свою історію розвитку, свій ча�
совий лаг і обумовлюється таким:

— часовим лагом розвитку науки як продук�
тивної сили і, зокрема, соціально�економічної
науки;

— часовим лагом розвитку суспільства;
— часовим лагом розвитку продуктивних

сил і виробничих відносин;
— часовим лагом зміни пріоритетів, цільо�

вих установок, ціннісних орієнтацій;
— часовим лагом зміни форм власності та

перерозподілом доходу між суб'єктами корпо�
ративного капіталу;

— часовим лагом формування структурної
раціональності в системі "регулювання�само�
регулювання", "централізація�децентраліза�
ція";

— рівнем розвитку етичності бізнесової
діяльності в системі соціальної відповідаль�
ності;

— рівнем розвитку цивілізованості в системі
відносин, організаційній поведінці, органі�
заційній взаємодії та ін.

На нашу думку, результативною вважається
організація, яка виконує зобов'язання перед суб�
'єктами за інтересами: зовнішнього середовища;
внутрішнього середовища; створює передумови
для розвитку підприємств в майбутньому. Це сто�
сується і результативного управління.

В економічній літературі науковцями роз�
робляються різні теорії і практичні рекомен�
дації по регулюванню владно�власнісних відно�
син, які є базовою основою обгрунтування ди�
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станції влади. Водночас акцентується увага на
розв'язанні цієї проблеми через економіку як
систему влади. Розв'язання цієї проблеми по�
требує поглибленого дослідження діяльності
як системи влади та владних відносин. На нашу
думку, формування результативної системи
владно�власнісних відносин слід розглядати в
системі відносин: влада — суспільний інтерес,
суспільний інтерес — влада; влада — власніс�
ний інтерес, власний інтерес — влада; власний
інтерес — суспільний інтерес, суспільні інтерес
— власний інтерес, суспільно�владний (корпо�
ративний) інтерес — суб'єктно�владний інтерес;
суб'єктно�владний інтерес — суспільно�влад�
ний (корпоративний). Аналітичне осмислення
різних варіантів взаємодій в дуальних відноси�
нах в системі економічної влади дає підставу
стверджувати про необхідність відділення
власності від управління, економічної влади від
адміністративної влади, економічної влади від
корпоративної влади. Єдність інтересів можна
забезпечити шляхом збалансованого поєднан�
ня влади споживача та інших суб'єктів за інте�
ресами, суб'єктами економічної влади (суб'єк�
тами пропозицій). Однак, у теоретичному плані
такий аспект проблеми не досліджується. Про�
блемою є встановлення балансу влади, яка роз�
балансована і її збільшення або зменшення в
системній дуальності призводять до соціальних
потрясінь. Потребує теоретичного обгрунту�
вання проблема відділення бізнесу і влади, ос�
кільки сучасний стан інтеграції владно�власні�
сних відносин призводить до неефективності
розподілу ресурсів, до асиметрії в системі влад�
них відносин. Проблемою є формування ре�
зультативної системи управління соціально�
економічної діяльності підприємств. Водночас
акцент зроблено на соціальну економічну кон�
цепцію влади, а не лише на економічну.

Результативність як економічна категорія
одержала розвиток в останнє десятиріччя. В її
основу покладено соціально�економічну кон�
цепцію влади, яка одержала розвиток в умовах
підвищення рівня цивілізованості суспільних
відносин. Протягом тривалого періоду під�
приємницькі структури здійснювали свою
діяльність на вимогах економічної концепції
влади та пріоритетності економічної ефектив�
ності діяльності підприємств.

Методологічний підхід такого спрямуван�
ня базувався і базується на відповідних науко�
вих постулатах, а саме:

— економічної взаємодії агентів економіч�
ної системи;

— ефективності розподілу та використан�
ня ресурсного потенціалу;

— ефективності економічної поведінки
суб'єктів діяльності;

— визнання економіки як головного агента
суб'єкта влади;

— пріоритетності економічної конкурент�
ності;

— орієнтація на економічні регулятори,
економічне зростання;

— визнання ринкової свободи в системі ви�
бору напрямів дій економічних агентів з орієн�
тацією на максимальне одержання економічно�
го ефекту, власної вигоди;

— визнання корисності діяльності суб'єктів
економічної поведінки через фінансово�еконо�
мічну складову;

— орієнтація на економічну складову як
пріоритетності під час формування системи мо�
тиваційного забезпечення економічного роз�
витку підприємницьких структур, як критерія
оцінки та ефекту.

Внаслідок такого підходу одержує розви�
ток асиметрія влади, асиметрія інтересів у сис�
темі діяльності горизонтально�вертикального
спрямування.

Розвитку економічної концепції влади в той
період сприяли економічні теорії: класичної,
інтенсифікації, ефекту масштабу, граничної
корисності, інноваційної, органічної будови
капіталу, зростання вартості капіталу, пріори�
тетності уречевленої праці та ін.

Соціально�економічна концепція влади, яка
одержує розвиток у сучасних умовах цивілізо�
ваного розвитку соціально�економічної систе�
ми базується на інших концептуальних поло�
женнях, а саме:

— пріоритетності людського розвитку;
— пріоритетності екологічних та соціаль�

них складових, як базової основи забезпечен�
ня життєдіяльності людини — головного су�
б'єкта суспільства — природи;

— орієнтація на симетричність владних
відносин в системі взаємодій;

— пріоритетність людського фактору та
його інтелектуального потенціалу в забезпе�
ченні розвитку соціально�економічних систем;

— визнання економічної складової як засо�
бу розв'язання екологічних, соціальних задач
забезпечення життєдіяльності людини, зміц�
нення потенціалу підприємства для досягнен�
ня цілей соціально�економічної концепції роз�
витку та виконання зобов'язань перед суб'єкта�
ми за інтересами зовнішнього і внутрішнього
середовищ;

— оцінка корисності через рівень задово�
леності потреб людини — рівень і якість жит�
тя;
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— пріоритетність потреб суб'єктів попиту
над суб'єктами пропозицій;

— зміні пріоритетів оцінки діяльності
суб'єкта пропозицій з орієнтацією на задово�
лення потреб і виконання зобов'язань перед
суб'єктами попиту та суб'єктами за інтересами
— через їх результативну діяльність;

— економіка як системна корисність;
— раціональна синергетична збалансо�

ваність влади як системної цілісності;
— розуміння поняття "результативність" у

широкому аспекті, а "ефективність" як критерій
оцінки ціни досягнення цілей в умовах соціаль�
но�економічної ринкової економіки в їх
органічній єдності та ін.

Це підтверджується нашими дослідження�
ми на основі опрацьованих вітчизняних та за�
рубіжних наукових праць багатьох вчених.

Результативність та ефективність розгля�
даємо в органічній взаємодії як ціль і засіб до�
сягнення цілей. Такий підхід покладено в осно�
ву дослідження через поглиблення розвитку
теоретичних та методологічних положень фор�
мування результативного управління розвит�
ком соціально�економічних систем. Вони охоп�
люють теорії: неокласичної, власності, влади,
балансу власності і влади, систем, синергетич�
ності; інноваційного, стратегічного, інтелекту�
ального, організаційного, біфуркаційного, ста�
лого, людського розвитку; розвитку соціально�
економічних систем як цілісності; методо�
логічні підходи щодо систематизації та напов�
нення сутністним змістом принципів забезпе�
чення розвитку функціональних підсистем,
соціально�економічних формувань, обгрунту�
вання критеріальної бази та методики оцінки.

Нові теоретико�методологічні підходи по�
кладені в основу забезпечення симетрії інте�
ресів, симетрії влади, симетрії екологічних,
соціальних, економічних складових з орієнта�
цією на людський потенціал — рівень і якість
життя.

Результативність управління має іншу ці�
льову спрямованість і методологічну основу.

Аналітичне осмислення теоретичних поло�
жень багатьох науковців щодо розкриття сут�
ності поняття "результативність" дає підставу
стверджувати, що останнє інтерпретується
неоднозначно:

На основі узагальнення точок зору нау�
ковців щодо тлумачення поняття "результа�
тивність" можна зробити висновок, що біль�
шість з них розглядають його в такій інтерпре�
тації:

— наслідок того, що робляться потрібні речі
[11, с. 181];

— економія матеріальних, трудових, грошо�
вих ресурсів, зменшення часу та ін. [7];

— своєчасність і якість вирішення управлі�
нських ситуацій [6];

— передбачення врахування додаткових па�
раметрів — виконання обов'язків, адаптивність
та розвиток Мескон М.Х. [12].

Ми підтримуємо позицію Д. Скотт Сінка,
який зазначає, що "…любой менеджер или ру�
ководитель обязан контролировать результа�
тивность системы… не только следить за ре�
зультативностью организационной системы, но
и сигнализировать, когда, где и, возможно, по�
чему результативность дает сбой" [8, с. 275].

Неоднозначними є її цільові установки,
сутнісні визначення, що призводить до різного
розуміння тлумачення "результативне управ�
ління".

На основі аналітичного осмислення розк�
риття сутності поняття "результативність" в
економічній літературі автором виділені основ�
ні підходи щодо його інтерпретації, а саме:

— результативність розглядається як еко�
номічна категорія і ототожнюється з поняттям
ефективність;

— результативність розглядається як скла�
дова системи критеріїв ефективності;

— результативність розглядається як широ�
ке поняття, а ефективність — як критерій оцін�
ки успішності діяльності організації та систе�
ми менеджменту;

— результативність та ефективність роз�
глядаються як категоріальні системні ціліс�
ності.

Виходячи із цього, можна зробити висно�
вок, що результативність — це поняття, яке
через механізми забезпечує кінцевий результат
за кількісними, вартісними і якісними парамет�
рами на всьому етапі створення продукту праці
та доведення його до споживача.

Дискусійні питання щодо сутності поняття
"результативність" систематизовані на основі
наукових досліджень, які частково розкриті в
монографії О.Д. Гудзинського та Н.В. Гайда�
мак [2] та в поглибленому варіанті власне
автора монографії [10, c. 8—10]. Вони покла�
дені в основу тлумачення сутності "результа�
тивність управління" в контексті обгрунтова�
них цільових установок згідно з 10 позиціями
та в системі комунікаційних зв'язків з суб'єкта�
ми зовнішнього і внутрішнього середовищ [10,
c. 26—27] з врахуванням напрямів діяльності:
стратегічного; конкурентоспроможного; інно�
ваційного; сталого; інтелектуального; інвести�
ційного; антикризового та інших в інтегрованій
системі взаємодій.
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Деталізація такого підходу щодо розуміння
цього поняття обгрунтована автором у таблиці
1 (як фрагмент) з чітким визначенням суб'єктів
попиту за інтересами, цільової спрямованості
суб'єктів попиту, критеріїв результативної
організації як системи та її менеджменту.

Результативність як головний системоутво�
рюючий критерій діяльності підприємств пови�

нен використовуватися на всіх рівнях управ�
ління в системі відповідальності суб'єктів за
створення передумов забезпечення успішної їх
діяльності як суб'єктів пропозицій на ринках
попиту:

1) на державному рівні:
— під час формування політичних, законо�

давчих, інституційно�регулюючих, інституціо�

Таблиця 1. Результативність організації та менеджменту згідно з обраною місією
за напрямами взаємодій у процесі діяльності

Джерело: авторська розробка.

Суб’єкти попиту за 
інтересами Цільова спрямованість суб’єктів попиту Критерії результативності організації  

як системи та її менеджменту 
I група 

Споживачі  продукції та 
послуг 

Асортимент товару. Якість товару. Ціна товару. 
Дизайн товару. Культура послуг 

Рівень досягнення цілей по асортименту в обраному 
сегменті ринку. Рівень досягнення цілей по якості 
товару, послуги. Рівень досягнення цілей за 
параметрами ціни товару, послуги. Рівень 
досягнення цілей за дизайном та культури названих 
послуг 

II група 
Суб’єкти попиту в розрізі 
груп контактних 
аудиторій: екологічні та 
інші служби як  інститути 

Дотримання норм-стандартів: екологічного 
середовища; продукції, товару; технологічних 
процесів; виконання зобов’язань перед іншими 
суб’єктами за інтересами та ін. 

Рівень: дотримання норм-стандартів екологічного 
середовища, товару, продукції, технологічних 
процесів, виконання зобов’язань перед різними 
суб’єктами за інтересами як інститутами та ін. 

Населення території зони 
господарювання 
соціально-економічної 
системи та інші інститути 

Спонсорське сприйняття розвитку соціальних 
інститутів зони господарювання підприємницької 
структури виконання зобов’язань перед суб’єктами 
за інтересами інституціонального спрямування 

Рівень регіонального іміджу суб’єкта 
підприємницької діяльності серед населення 
території в контексті сприйняття ними надання 
спонсорських послуг 

III група 
Суб’єкти внутрішньо-
системного спрямування  
(безпосередньо в 
організаціях) 

Умови праці. Матеріальне забезпечення. Рівень і 
якість життя. Культура організації. Культура 
відносин. Організаційна взаємодія. Культура 
управління. Організаційний клімат. Організаційна 
поведінка 

Рівень розвитку: сформованих умов праці; системи 
матеріального забезпечення; якості життя; культури 
організації; культури відносин; організаційної 
взаємодії; культури управління; організаційного 
клімату; організаційної поведінки 

IV група 
Суб’єкти корпоративних 
інтересів 

Дотримання синергетичного корпоративного 
результату в умовах розвитку: горизонтальної 
інтеграції; вертикальної інтеграції, кооперації та ін. 

Рівень синергетичного результату суб’єктів 
корпоративного інтересу 

V група 
Виконання зобов’язань як суб’єкта пропозиції перед  
суб’єктами за інтересами 

Рівень виконання зобов’язань перед: споживачами 
продукції та послуг; постачальниками; контактними 
аудиторіями; суб’єктами внутрішньо-системного 
спрямування (найманими працівниками, 
акціонерами) 

Виконання зобов’язань перед контактними 
аудиторіями (населенням та інститутами) 

Рівень виконання зобов’язань перед контактними 
аудиторіями в контексті дотримання норм-стандартів

Виконання зобов’язань перед суб’єктами корпора-
тивного інтересу в умовах розвитку горизонтальної 
та вертикальної інтеграції 

Рівень виконання зобов’язань перед суб’єктами 
корпоративного інтересу 

Створення передумов забезпечення ефективної 
діяльності суб’єктів функціонально-забезпечуючого 
розвитку підприємств, а саме: умов праці; 
матеріального забезпечення; рівня і якості життя; 
культури організації; культури відносин; 
організаційної взаємодії; культури управління 

Рівень створення передумов забезпечення 
ефективної діяльності суб’єктів функціонально-
забезпечуючого розвитку підприємств: умов праці; 
матеріального забезпечення; рівня і якості життя; 
культури організації; культури відносин; 
організаційної взаємодії; культури управління 

Досягнення цілей зміцнення економічного 
потенціалу підприємств та забезпечення його 
розвитку в динамічно-стратегічній перспективі (за 
кількісними і якісними параметрами) 

Рівень досягнення оперативно-поточних цілей 
економічно-виробничого спрямування 

Реалізація передумов забезпечення ефективної 
діяльності через систему: умов праці; матеріального 
забезпечення; рівня і якості життя; культури 
організації; культури відносин; організаційної 
взаємодії; культури управління; організаційної 
поведінки  

Рівень реалізації  передумов: умов праці; 
матеріального забезпечення; рівня і якості життя; 
культури організації; культури відносин; 
організаційної взаємодії; культури управління; 
організаційної поведінки  

Суб’єкти 
підприємницької  
діяльності (власника 
основного капіталу) та 
його управлінської 
команди 

Ефективне виконання процесів суб’єктів 
функціонального забезпечення розвитку підприємств

Рівень ефективного виконання процесів суб’єктів 
функціонального забезпечення розвитку підприємств
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нально�забезпечуючих, фінансово�економіч�
них та інших передумов активізаційного спря�
мування господарюючих структур;

— під час формування передумов, спрямо�
ваних на розвиток: інноваційно�інвестиційної
привабливості галузей, регіонів, підприємниць�
ких утворень;

— під час формування передумов зміцнен�
ня платоспроможного попиту (головний ак�
цент проблеми);

— під час формування результативної сис�
теми забезпечення розвитку соціальних, соц�
іально�трудових, власнісних, владних та інших
відносин;

2) на регіонально�територіальних рівнях:
— під час створення структурних утворень

асоціативного, кластерного, програмно�цільо�
вого та іншого кооперативно�корпоративного
спрямування;

— під час формування передумов забезпе�
чення ефективного функціонування суб'єктів
підприємницької діяльності різних форм влас�
ності на основі розвинутої системи відносин
через організаційний клімат, організаційну
культуру, організаційну поведінку, організа�
ційну взаємодію;

3) на рівні підприємницьких формувань як
суб'єктів пропозицій на ринках попиту: під
час формування передумов (стратегічного,
інноваційного, конкурентоспроможного та
іншого в інтегрованій системі взаємодій) за�
безпечення ефективного функціонування
підприємницьких утворень як базової осно�
ви розвитку їх потенційних можливостей по
забезпеченню реалізації місії та виконання
зобов'язань перед суб'єктами за інтересами
з дотриманням соціальних, екологічних, юри�
дичних та інших вимог цивілізованого сусп�
ільства.

Таким чином, лише за такої взаємодії в си�
стемі прямого і оберненого комунікаційного
зв'язку і такій дуальності створюватимуться
передумови для розвитку та успішної діяль�
ності підприємницьких формувань як суб'єктів
пропозицій по забезпеченню єдності інтересів
при взаємодії із суб'єктами зовнішнього сере�
довища шляхом виконання зобов'язань перед
ними.

Вони є базовою основою обгрунтування:
пакета стратегій довгострокового, поточно�
го та оперативного спрямування в діяльності
підприємств; пошуку внутрішньосистемних
резервів для зміцнення економічного та
інших потенціалів як потенційних можливо�
стей забезпечення розвитку господарюючих
формувань; виконання зобов'язань перед

суб'єктами за інтересами; дотримання со�
ціальних, екологічних, юридичних, цивілізо�
ваних вимог розвитку соціально�економічних
систем.

Результативне управління в нашій інтер�
претації розглядається як динамічна здат�
ність соціально�економічних систем та ме�
неджменту, що розвиваються формувати по�
тенційні можливості, передумови стратегіч�
но�інноваційного, конкурентоспроможного,
антикризового, ресурсного, інтелектуально�
го та іншого спрямування в органічній їх єд�
ності для забезпечення досягнення цілей,
шляхом реалізації потенційних можливостей
у різнонаправлених векторах дій згідно з об�
грунтованими напрямами розвитку, сфери
діяльності та обраних сегментів ринку, спря�
мованої на: виконання зобов'язань перед су�
б'єктами за інтересами зовнішнього та внут�
рішнього середовищ; динамічну конкурентос�
проможність; рівень і якість життя праців�
ників організації та населення як суб'єктів
попиту стратегічної зони господарювання
(через якість продукції, ціновий фактор, сер�
вісне обслуговування).

ВИСНОВКИ
Таким чином, розроблена методологія фор�

мування результативного управління розвит�
ком підприємств, яка грунтується на: соціаль�
но�економічній концепції влади, науковому
тлумаченні понять "результативність" та "ре�
зультативне управління", пріоритеті орієнта�
ційних поглядів у системі напрямів дій, підви�
щить рівень збалансованості складових орга�
нізації та менеджменту як системних ціліс�
ностей.
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