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ВСТУП
 В українській науковій думці багато уваги при!

діляється місту та значенню продуктивних сил у роз!
витку та функціонуванні народногосподарського ком!
плексу. Основним законам та закономірностям розмі!
щення продуктивних сил присвячено роботи П. Бор!
щевського [1], С. Іщука [2], М. Фащевського, Л. Чернюк
[3] та ін.; проблематика розміщення продуктивних сил
з позицій регіоналістики та соціально!економічної пол!
ітики держави розкривається у працях З. Герасимчук,
Б. Данилишина [4], С. Кравціва [5], С. Харічкова [6] та
ін.; особливості організації ефективного функціонуван!
ня окремих галузей економіки — у роботах П. Гамана
[7], В. Герасимчука [8], Л. Дейнеко, П. Коренюка [9] та
ін.; проблеми державної безпеки в контексті розміщен!
ня продуктивних сил — у дослідженнях О. Бутрим [10],
С. Волошина [11], О. Ральчука [12] та ін. Втім, стрімкий
розвиток суспільства та поєднання у динаміці глобалі!
заційних, трансформаційних і кризових явищ спричи!
нюють еволюцію самих продуктивних сил, нашого
сприйняття їх структури та значення. Тому досліджен!
ня продуктивних сил, зокрема екологічної складової їх
економічного розвитку, залишаються актуальними.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Необхідність та актуальність сталого розвитку сус!

пільства не підлягає сумніву, проте вимагає пошуку но!
вих шляхів для втілення, безперервного вдосконалення
або створення дієвих механізмів, а також широкої
співпраці. Очевидним є й той факт, що розвиток таких
механізмів, інструментів, заходів на теренах однієї краї!
ни є неефективним, також не є ефективною і спроба
розв'язати екологічні проблеми в рамках окремої галузі
чи сектора або зусиллями спеціалізованого міністер!
ства. Сучасне суспільство характеризується постійним
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розвитком, що відбувається під впливом екзогенних
факторів та структурними змінами. Вищенаведене зу!
мовлює необхідність розвитку структурно!динамічної
теорії на стику економіки природокористування та роз!
міщення продуктивних сил, зокрема визначення теоре!
тико!методологічних підходів до формування такої
теорії.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В економічній науці виділяють декілька підходів до
розуміння сутності, структури та ролі продуктивних
сил.

У найбільш широкому розумінні визначення про!
дуктивних сил надається у працях німецьких вчених
А. Мюллера та Ф. Листа. Продуктивні сили — усі ду!
ховні та тілесні надбання та здобутки, що має нація [13].
Важливим, з позиції дослідників, є не те, що нація може
назвати своєю власністю максимальну кількість матері!
альних цінностей і благ, а всебічний максимальний роз!
виток продуктивних сил.

На думку американських вчених А. Сміта, Д. Рікар!
до, продуктивні сили — одне з основних понять класич!
ної політичної економії. У цьому контексті історія роз!
витку людства являє собою процес зміни, розвитку і
вдосконалення засобів праці, людей, їх виробничого
досвіду, навичок до праці, вміння користуватися знаряд!
дями праці. Тому рівень розвитку продуктивних сил ви!
ступає як найважливіший критерій і найбільш змістов!
ний показник суспільного прогресу.

Продовження ця теза знайшла у роботах К. Маркса
і Ф. Енгельса [14, с. 400—421], в яких виокремлюються
три форми продуктивних сил: природні, суспільні та за!
гальні, які змінюються з історичним розвитком людства.
Перехід від однієї форми до іншої супроводжується тех!

______________________________________________
* Матеріал підготовлений і публікується у рамках проекту № GP/F32/0093  "Структурно�динамічні процеси в системі регулю�

вання природоохоронної діяльності" за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень України.
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ніко!технологічним, економічним, інтелектуальним роз!
витком людини, а продуктивні сили є і продуктом, і ви!
робником багатства.

Філософське визначення продуктивних сил: відоб!
раження активного ставлення людей до природи, сис!
теми суб'єктивних та матеріальних факторів, які вико!
нують "обмін речовин" між суспільством та природою
[15, с. 247].

З позицій класичної економіки, продуктивні сили —
фактори, які забезпечують перетворення природної ре!
човини відповідно до потреб людей, створюють матері!
альні і духовні блага і визначають продуктивність сус!
пільної праці [16, с. 115—119].

Згідно з більшістю дефініцій, продуктивні сили вис!
тупають серцевиною економічної системи, становлять
її матеріальну основу. Втім, як зазначає К. Кривенко,
розглядаючи місце людини в системі виробництва, слід
пам'ятати, що вона є фактором виробництва і його ос!
новною продуктивною силою [17, с. 57]. Без людини,
людського фактора виробництво неможливе. По!пер!
ше, людина оживляє речові фактори виробництва, при!
водить їх у рух. По!друге, людина також є творцем
більшості відтворюваних засобів виробництва, таких як
машини, сировина, інструменти, споруди, будівлі тощо.
По!третє, людина організує виробництво матеріальних
благ і послуг відповідно до своїх потреб, тобто забез!
печує цілеспрямоване функціонування всієї системи
продуктивних сил суспільства.

Узагальнення наукових розробок українських і за!
рубіжних вчених у галузі теорії продуктивних сил ілю!
струє, що дослідження сутності продуктивних сил грун!
тується на їх поелементній структурі (табл. 1).

Зауважимо, що сучасні продуктивні сили виступа!
ють у двох формах: 1) безпосередніх органів матеріаль!
ного виробничого процесу; 2) духовно!соціальних про!
дуктивних сил. Перша форма продуктивних сил є пер!
винною, тобто базою, на якій здійснюється розвиток ду!
ховно!соціальних продуктивних сил. Друга форма за!
безпечує духовне оволодіння світом, а саме: розвиток
знань, виробництво духовних багатств, науковий про!
грес.

З наведеного випливає, що рушійною силою людсь!
кого розвитку є постійно підтримуване протиріччя між
здатністю до нарощування матеріальних та духовних
потреб й обмеженістю природних, енергетичних ре!
сурсів, використовуваних цивілізацією [18]. Водночас
загострення екологічної ситуації відображає не!
відповідність між рівнем розвитку продуктивних сил, ха!
рактером виробничих відносин і можливостями приро!
ди до відтворення ресурсів, тобто є сигналом переходу
до нового типу матеріального виробництва (стадії ма!
теріального розвитку).

Нами було досліджено відзеркален!
ня основоположних законів розвитку
системи "людина — природа", узагаль!
нених Н. Реймерсом на основі дослід!
жень В. Вернадського, П. Дансеро, М.
Коммонера та ін., у принципах розмі!
щення продуктивних сил (табл. 2). Ре!
зультати свідчать, що особливістю су!
часного незадовільного екологічного
стану є технологічний рівень викорис!
тання законів природи, пов'язаний з
переходом від макрорівня (наприклад,
проста обробка матеріалів, основою
якої є механічний вплив) через макро!
рівень (виробництво синтетичних спо!
лук, селекція тощо) до молекулярного
й атомарного рівнів (квантомеханічні,
термоядерні процеси, генна інженерія
тощо). Технологія виробництва нині
будується на виокремленні та підси!
ленні природних процесів, спрямованих
на досягнення певної мети, прискоренні

виробництва кінцевої продукції.
У розвинутих країнах відбувається процес форму!

вання загальноінтелектуалізованих продуктивних сил.
Тобто таких, коли людський фактор виступає як загаль!
ний інтелект, а праця — як загальна наукова праця. На
такому етапі розвитку продуктивних сил виникають і
стають основними принципово нові знаряддя праці: ком!
плексна автоматизація виробничих процесів, масове
використання електронно!обчислювальних машин, роз!
винута система інформації, екологічно чисті способи
виробництва тощо.

Як проміжний підсумок зазначимо, що еволюція
сприйняття у науковій думці продуктивних сил виводить
на перший план екологічну складову їх розвитку та фун!
кціонування. З одного боку, екологізація розвитку про!
дуктивних сил є закономірним еволюційним процесом.
З іншого боку — поштовхом до екологізації стають су!
часні кризові явища.

Протиріччя між кількісними та якісними парамет!
рами продуктивних сил та суспільними умовами розвит!
ку на різних етапах розвитку людства характеризува!
лись різним рівнем гостроти, формою й засобами вирі!
шення. Узагальнено антологію таких конфліктів мож!
на представити докапіталістичною епохою, проблема!
ми індустріального та сучасного етапу розвитку.

Існує думка, що система "машина — людина — ма!
шина", що була характерною для індустріальних про!
дуктивних сил, поступово заміщується системою "ма!
шина — машина" [22, с. 17]. Умовно людина знаходить!
ся ззовні технологічного ланцюга, долаючи таким чи!
ном фізичні межі робочої сили — одного з лімітуючих
факторів розвитку продуктивних сил. Втім, такі "нео!
бмежені" можливості розвитку сучасних продуктивних
сил реалізуються в рамках різних за рівнями розвитку
та соціальної організації підсистем світового господар!
ства в умовах природно!ресурсних обмежень. Техно!
логічні зрушення впливають на соціальні умови відтво!
рення капіталу, динаміку та структуру інвестицій, фор!
ми концентрації та централізації капіталу, зміни у якості
та кількості робочої сили тощо. Сучасний технологіч!
ний та науковий розвиток, який є планетарним, глобаль!
ним процесом, призводить до розвитку й загострення
екологічних, продовольчих, енергетичних та цілого
спектра здебільшого ресурсного характеру проблем,
водночас опосередковано впливаючи на їх вирішення.

Проблематиці розвитку людства присвячено багато
різнопланових досліджень, зокрема із соціальної еконо!
міки. М. Делягін [23] визначає світову кризу як зміну бу!
дови суспільства, для розв'язання трьох фундаментальних
проблем управління, що лежать в її основі. Перша —
"інформаційний вибух" (термінологія М. Делягіна), який
призвів до перевищення кількості інформації над можли!

Таблиця 1. Класифікація продуктивних сил
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востями її обробки та управління. Друга
— зміна роботи з формальної на творчу
через комп'ютеризацію, причому нині не
існує способів управління творчими ко!
лективами в "масових масштабах". Третя
— переорієнтація інтересів людини з
трансформації зовнішнього простору на
зміну особистого світу, як наслідок гло!
балізації. Результатами цього є криза
знання та науки та зниження ефектив!
ності системи управління.

Зокрема, отримала розвиток теорія,
яка доводить, що більшість кризових
явищ породжено домінуванням витрат!
ного підходу до виробництва, який спри!
чиняє знищення (вичерпування) не
тільки обмежених планетарних запасів
сировини та енергії, а й позитивного
організаційно!управлінського потенціа!
лу основних продуктивних сил, перетво!
рюючи їх на руйнівні [24]. Основа вироб!
ництва знищується на рівні зв'язків лю!
дини та природи, тому для подолання
кризи слід змінити як форму продуктив!
них сил (зокрема, технологій), так і
спрямованість процесів виробництва, а також їх розмі!
щення у просторі.

Серед причин сучасних кризових явищ виділяють і
штучність, "відчуженість" технології від природних про!
цесів у антропогенних порушеннях, що вносяться у при!
родні системи. Для оцінки впливу на навколишнє при!
родне середовище зазвичай аналізують значення показ!
ників, що характеризують ланку відносин "продукція —
відходи", у динаміці. Отримані бальні оцінки характе!
ризують рівень прийнятності, а результатом оцінки є
встановлення норм забруднення. За таких умов особ!
ливого значення набувають узагальнені показники.

Підсумовуючи викладене, можна сказати, що пе!
рехід від одного етапу розвитку суспільства до наступ!
ного природно не перериває розвитку (тобто не має, як
правило, нищівного характеру) і не вимагає знищення
наявних продуктивних сил. Новий виток розвитку може
висвітлити деякі переваги минулого, за умов максималь!
но повного використання потенціалу соціально!еконо!
мічного розвитку.

Ми вважаємо, що одним із шляхів подолання нега!
тивних екологічних явищ та розв'язання проблем не!
відповідності сучасного етапу розвитку продуктивних
сил та нинішньої системи управління вимогам сьогоден!
ня є, з одного боку, екологізація розвитку, з іншого —
зміна погляду на продуктивні сили, тобто розгляд їх
крізь призму структурно!динамічної теорії.

Назагал екологізація — вивчення будь!яких питань з
урахуванням екологічних факторів, або екологічний підхід
до розв'язання проблем. Екологізація є багатовекторним
процесом, який не обмежується конкретною сферою жит!
тя. Екологізація продуктивних сил вимагає екологізації
свідомості, законодавства, управління тощо, що у поєднанні
призведе до модифікації / зміни закономірностей розміщен!
ня продуктивних сил, уявлення щодо ефективності цього
розміщення, підходів до управління на всіх щаблях.

Екологізація продуктивних сил є еволюційним кро!
ком, а запровадження принципів екологізації в державі
створює підгрунтя для подолання кризових явищ на ос!
нові використання новітніх підходів до управління та
нормативно!правового забезпечення соціально!економ!
ічного розвитку, покращення іміджу держави як основи
для залучення додаткових інвестицій. Доведено, що успіх
багатьох політичних, економічних, соціальних і техніч!
них програм та проектів як національного, або регіональ!

ного, так і світового масштабу, спрямованих на запобі!
гання руйнації природного середовища і поліпшення його
якості, у багатьох випадках буде визначатися правиль!
ним науково обгрунтованим співвідношенням цілей цих
проектів із загальнолюдськими цінностями, соціально!
економічними та етичними нормами різних народів.

Варто зазначити, що розробка, упровадження і
здійснення дієвої екологічної політики держави в ціло!
му і окремих її регіонів — вагоме сучасне завдання; на!
зріла гостра необхідність трансформацій державного
управління в природоохоронній сфері з урахуванням
світового досвіду і залученням як іноземних, так і
внутрішніх інвестицій [4, с. 84]. Передумовами цього, на
нашу думку, виступають: відносно молодий вік держа!
ви, споживацька модель розвитку, відсутність достат!
ньої кількості маловідходних технологій, висока енер!
го! та матеріаломісткість промисловості, нестабільна
ситуація в поставках і формуванні цін на енергоресур!
си, неефективне законодавство у галузі охорони при!
родного середовища і факти його порушення, перехід
держави до ринкової економіки тощо.

Екологізація продуктивних сил є багатогранною,
місткою та різнобічною компонентою оновлення по!
дальших реформ, зміст якої полягає у наповненні еко!
номіки інноваційними процесами, спрямованими на
ефективність економічного зростання та підвищення
добробуту народу в цілому.

Структурно!динамічна теорія описує процеси, в
яких індивідуальні властивості об'єкта/системи виника!
ють в ході онтогенетичного розвитку. Ідея структурно!
динамічної теорії, з позицій соціальних наук, полягає в
тому, що індивідуальні особливості системи в тому виг!
ляді, в якому вони зафіксовані при моніторингу або дос!
лідженні, не є раз і назавжди усталеним інваріантом, а
виникають та "виробляються" протягом всього терміну
існування (або спостереження) за визначеними закона!
ми. Саме ці закони формування індивідуальних особли!
востей зумовлені структурно!динамічною теорією та
складають основний предмет досліджень.

Підхід до індивідуальних відмінностей з точки
зору їх формування, динаміки дозволяє зняти багато
з протиріч, що виникають у сучасних дослідженнях.
Традиційний факторно!аналітичний підхід заснова!
ний на передумові, що за кожен елемент вирішення
завдання відповідає свій елемент [когнітивної 1] сис!

Таблиця 2. Зіставлення основоположних законів розвитку системи
"людина — природа" та принців розвитку й розміщення продуктивних сил

Джерело: складено на основі [19; 20, с. 21—23; 21, с. 11].
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1 Термін "когнитівність" у широкому розумінні позначає сам процес пізнання або саме знання. В цьому контексті він може бути

інтерпретований у соціокультурному розумінні як поява, "становлення" знань та концепцій, пов'язаних з цим знанням, що втілю�
ються як в думках, так і діях.
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теми і функціонування цього елемента визначає
"успішність"/ефективність вирішення окремих зав!
дань. Якщо вся множина завдань має спільний еле!
мент, то елемент системи, що відповідає за їх вико!
нання, набуває особливого значення, він бере участь
у вирішенні широкого кола завдань і відповідно виз!
начає загальну ефективність роботи системи. Струк!
турно!динамічна теорія передбачає можливість, коли
за вирішення окремого завдання може відповідати де!
кілька елементів системи, а також зміну набору еле!
ментів, що відповідають для за вирішення цього зав!
дання. Такий підхід дає можливості більш повно оці!
нити роботу системи.

Для проведення структурно!динамічного анал!
ізу з позицій теорії та практики фінансового анал!
ізу, з початку будується матриця, де в рядках ос!
новні та проміжні показники (рівень деталізації за!
лежить від мети та об'єкту дослідження), а у колон!
ках — значення за попередні та звітний періоди та
динаміка змін. Побудова матриці дає змогу поба!
чити вплив кожного проміжного та підсумкового
показника, оцінити рівень впливу кожного з них та
виділити окремі елементи для більш детального ана!
лізу.

Структурно!динамічний аналіз кінцевого результа!
ту передбачає побудову матриці, де в рядках такі ж самі
показники, що і раніше, але в колонках структура еле!
ментів формування кінцевого результату (наприклад,
фінансового аналізу витрат, ефективності проведення
програм тощо) теж за минулі та поточний періоди. Та!
кий аналіз дозволяє зіставити результати з тими, що
були раніше, та провести факторний аналіз "витрати —
результати" (зміна витрат, доходів, цін на ресурси, ста!
вок податків тощо).

У теорії управління структурно!динамічна теорія
розглядається як частина системного аналізу, а також
як альтернатива простої кількісної оцінки розвитку си!
стеми для пошуку та використання внутрішніх резервів
розвитку. Для цього в теорії управління навіть вводять
поняття "динамічного показника" та "динамічного нор!
мативу".

У якості прикладу можна навести використан!
ня динамічного нормативу для отримання найбільш
інформативних аналітичних висновків, що форму!
люватимуться в результаті зіставлення темпів зміни
характеристик. Цей метод пропонує встановлення
"норми розвитку" (еталонного розвитку) системи по
кожному показнику. Техніка розрахунків зводить!
ся до такого алгоритму: показники ранжуються в
"еталонному" упорядкуванні, потім показникам
дається номер відповідно до їх розташування за
зростанням, прикінцевим етапом є побудова зведе!
ного показника, що дозволить оцінити дії всієї су!
купності факторів (в якості такого показника мож!
на використовувати коефіцієнт рангової кореляції
Спірмена).

У розміщенні продуктивних сил аналіз структурно!
динамічних проблем / процесів розвитку будь!якої об!
ласті, регіону, галузі передбачає аналіз динаміки основ!
них показників розвитку.

Системно!динамічна теорія використовується у все
більшому спектрі наукових досліджень. Вважаємо, що
її використання для розуміння процесів у системі при!
родоохоронної діяльності є актуальним та дозволить
підвищити ефективність її функціонування, зокрема за
рахунок переоцінки причинно!наслідкових зв'язків у
системі.

Слід уточнити, що ми розуміємо під системно!ди!
намічною теорією розвитку продуктивних сил.

У рамках системно!динамічної теорії системи (схе!
ми) розміщення продуктивних сил повинні розгляда!
тись з позицій їх постійного розвитку та зміни. Осно!
воположною тезою теорії є той факт, що будь!які за!
кономірності розвитку, показники стану розвитку си!

стеми тощо відбивають ситуацію на момент проведен!
ня дослідження і є результатом онтогенезу системи
протягом всього періоду її існування та можуть й бу!
дуть змінюватись з часом. Також робиться припущен!
ня, що, з одного боку, за вирішення одного завдання
може відповідати декілька елементів системи; з іншо!
го — один елемент системи може забезпечувати вирі!
шення кількох завдань / проблем. Звідти ефективність
вирішення завдань визначається не тільки ефективні!
стю функціонування ключових елементів, але і взає!
мозв'язками в системі та між завданнями, що потребу!
ють розв'язання.

Тоді предметом системно!динамічної теорії розмі!
щення продуктивних сил є дослідження законів та за!
кономірностей формування індивідуальних особливо!
стей системи.

До основних принципів системно!динамічного ана!
лізу процесів розвитку та розміщення продуктивних сил
можна віднести:

— регулярність проведення моніторингу основних
показників та тенденцій розвитку;

— спадковість, тобто проведення спостережень
ключових показників протягом тривалого проміжку
часу та незмінність їх при переході від одної системи/
методики моніторингу/аналізу до іншої (що дає мож!
ливість досліджувати динаміку та передбачати тенденції
розвитку);

— об'єктивність та науковість, тобто інформа!
ція для аналізу не повинна збиратись згідно з нау!
ково обгрунтованим переліком основних показ!
ників і не залежати від "очікуваних" результатах
дослідження;

— практична значимість та суттєвість, є наслідком
попередніх принципів, та визначає практичну спрямо!
ваність досліджень;

— динамічність;
— узгодженість та взаємопов'язаність, що доз!

волить адекватно оцінити взаємний вплив та взає!
мозв'язок між елементами системи та результата!
ми;

— однозначність в інтерпретації результатів — важ!
ливий принцип аналіз, що дозволяє уникнути спекулю!
вань результатами досліджень;

— оперативність у прийнятті рішень.
Практичне застосування системно!динамічної

теорії для дослідження процесів у системі розміщення
продуктивних сил може будуватись на аналізі основ!
них показників роботи системи шляхом побудови мат!
риць. Перша — оцінка впливу проміжного та фіналь!
ного показників для виділення вузьких місць та еле!
ментів для більш детального аналізу (в рядках основні
та проміжні показники (рівень деталізації залежить від
мети та об'єкта дослідження), а у колонках — значен!
ня за попередні та звітний періоди та динаміка змін).
Друга — факторний аналіз витрати — результати (в
рядках такі ж самі показники, що і раніше, але в ко!
лонках структура елементів формування кінцевого
результату (наприклад, фінансового аналізу витрат,
ефективності проведення програм тощо) теж за минулі
та поточний періоди). Зауважимо, що витрати та ре!
зультати не повинні бути суто фінансовими, а повинні
мати числовий вигляд. На основі визначення "динаміч!
ного нормативу", як показника еталонного (заплано!
ваного) розвитку. З метою аналізу обрані показники
(рівень деталізації залежить від мети та об'єкта дослі!
дження) ранжуються в "еталонному" упорядкуванні,
потім показникам дається номер відповідно до їх роз!
ташування за зростанням, прикінцевим етапом є побу!
дова зведеного показника, що дозволить оцінити дії
всій сукупності факторів.

ВИСНОВКИ
У підсумку зазначимо, що на сучасному етапі роз!

витку суспільних відносин, коли всі процеси зміню!
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ються, прискорюються та ускладнюються, а про роз!
виток людства можна сказати словами філософів "…я
змінююсь занадто швидко, моє сьогодні спростовує
моє вчора. Я все частіше переплигую сходинки, коли
піднімаюся, проте жодна з них не прощає мені цього"
[25]. Система підходів до природокористування та
аналізу системи регулювання природоохоронної
діяльності потребує нових підходів, що задовольня!
тимуть сучасні вимоги та відповідатимуть викликам.
Ми вважаємо, що саме такою теорією та підходом до
аналізу й прийняття рішень є системно!динамічна те!
орія.

Системно!динамічна теорія повинна стати основою
для дослідження складної штучної динамічної та заз!
вичай постійної системи природоохоронної діяльності,
якій притаманні всі властивості системи та яка перебу!
ває у постійному розвитку та прагне стану біфуркацій!
ної сталості.

В якості висновку зауважимо, що поява структур!
но!динамічної теорії є відповіддю на сучасні виклики
та постійні зміни в оточуючому середовищі (не тільки
і не стільки природному, скільки політичному, інсти!
туційному, економічному). Серед найбільш розпов!
сюджених нині інструментів, що діють в рамках ос!
новних принципів даної теорії, можна вказати інтег!
роване управління прибережними смугами,процеду!
ри стратегічної екологічної оцінки (планів, програм,
проектів) та стратегічного екологічного аналізу
наслідків комплексних програм, що перебувають на
стадії формування (наприклад, комплексні програми
щодо відбору та реалізації проектів на основі частко!
вого або повного фінансування з боку міжнародних
або європейських фінансових структур), використан!
ня можливостей е!уряду (так званого електронного
уряду) тощо. Розвиток таких інструментів дозволить
зробити якісний стрибок у втіленні постулатів стало!
го розвитку та "зеленої економіки" в практику гос!
подарювання.

Отже, структурно!динамічна теорія повинна стати
основою для дослідження складної штучної динамічної
та зазвичай постійної системи природоохоронної діяль!
ності, якій притаманні всі властивості системи та яка пе!
ребуває у постійному розвитку та прагне стану біфур!
каційної сталості.
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