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МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ЕКОНОМІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВ:  
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИХІДНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Постановка проблеми. Аналіз господарю-
вання українських підприємств, які вже здійснили 
вихід на зовнішні ринки, тим більше – визначення 
напрямів, форм і механізмів забезпечення їхньої 
інноваційної діяльності, підтверджує необхідність 
визначення передумов опанування підприємствами 
інноваційної моделі підприємництва. Такими пере-
думовами є наявність на підприємствах високопро-
фесійних фахівців насамперед економічного про-
філю (економістів, менеджерів, фінансистів, марке-
тологів), котрі були б сформовані для діяльності в 
системі координат інноваційного господарювання. 
Практика розвинених країн свідчить, що таких фа- 
хівців слід формувати ще під час навчання. Це, у 
свою чергу, зумовлює необхідність формування 
інноваційної діяльності навчального закладу – його 
інноваційного освітнього процесу. Головне функ- 
ціональне призначення навчальних закладів – підго-
товка сучасного фахівця, конкурентоспроможного 
на внутрішньому та міжнародному ринках, тому ви-
конання цієї головної задачі зумовлює необхідність 
провадження їхньої інноваційної діяльності. 

Однак при цьому одразу постає складна гно- 
сеологічна проблема міждисциплінарного харак-
теру – розкриття змісту й сутнісних рис інновацій-
ного освітнього процесу, що зумовлює необхідність 
класифікації його критеріальних ознак (зокрема – в 
економічній сфері). Лише на базі цього можуть бути 
визначені не тільки адекватні реальній соціально-
економічній дійсності напрями, а й оптимальні фор-
ми та ефективні механізми впровадження інновацій-
ної діяльності навчальних закладів щодо підготовки 
фахівців економічного профілю.  

Саме вони можуть стати основою формування 
сучасного менеджменту персоналу, який в змозі за-
безпечити опанування інноваційної моделі господа-
рювання та підвищення конкурентоспроможності 

українських підприємств в системі міжнародного 
поділу праці. 

Таким чином, вихідним етапом розробки су- 
купності проблем інноваційної діяльності навчаль-
них закладів є класифікація критеріїв інноваційного 
освітнього процесу (у даному випадку – при підго-
товці фахівців економічного профілю; насамперед – 
економістів, менеджерів, фінансистів і маркетоло-
гів). Такі критерії мають визначити сутнісні риси, 
характеристики й властивості, які у сукупності ха- 
рактеризують зміст інноваційного освітнього про-
цесу; дають можливість ідентифікувати його та від-
різнити від освітнього процесу, котрий не є за своїм 
змістом інноваційним. 

Для України актуальність даної проблематики 
зростає ще більшою мірою: особливо значною мі-
рою відставання як національного господарства, так 
і освітньої галузі від кращих світових стандартів та 
необхідністю практичної реалізації Закону України 
«Про вищу освіту» [1]. Виходячи з цього, в Україні 
мають бути опрацьовані ще більш ефективні заходи 
(порівняно з передовими країнами) стосовно впро-
вадження й реалізації інноваційного освітнього про-
цесу.  

Використання досвіду Польщі у цьому відно-
шенні – формуванні передумов сучасного менедж-
менту персоналу підприємств є не тільки доцільним, 
а й необхідним. Це підтверджується прикладом де-
сятків тисяч українських студентів (та студентів  
і магістрантів з багатьох інших країн світу), які здо-
бувши освіту в Польщі, змогли дійсно стати конку-
рентоспроможними й використати отримані іннова-
ційні знання у фаховій сфері. 

Рівень опрацювання проблеми. У цілому 
проблематика інноваційного освітнього процесу в 
українській науці ще не стала предметом системних 
досліджень. «На порядок денний» дані аспекти по- 

Менеджмент персоналу 
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ставлено у ґрунтовній праці В. В. Докучаєвої «Про-
ектування інноваційних педагогічних систем у су-
часному освітньому просторі» [2], в котрій аналізу-
ються питання загального визначення рис іннова-
ційних педагогічних систем, її принципів і життє-
вого циклу. Приблизно таку ж спрямованість має 
праця Ю. О. Шабанової [3]. Н. В. Місько філософ-
ські та гносеологічні аспекти розвитку вітчизняних 
систем освіти розглянула з погляду їх управління у 
сучасних соціально-економічних умовах [4]. 

Принциповою новизною відрізняються інші 
праці українських вчених. В. І. Ляшенко, І. Ю. Підо-
ричева, А. В. Кучеров і П. В. Тесновський у кон-
тексті аналізу інтеграції України до європейських 
науково-освітніх та інноваційних просторів вису-
нули Концепцію «Інноваційного ліфта»: від школи 
до Європи» як інструменту «вирощування» іннова-
ційних стартапів» [5]. А. Колосов і О. С. Савченко 
[6] та Ю. З. Драчук і Л. О. Сав’юк [7] підняли пи-
тання вдосконалення методичного забезпечення 
підготовки фахівців економічного профілю та пер- 
спектив упровадження комерційних засад у діяль-
ність закладів освіти.  

У польській науці проблематика інноваційного 
забезпечення освітнього процесу почала опрацьову-
ватися за умов потужної інституціональної та фінан-
сової підтримки Європейського Союзу. У безпосе-
редньому вигляді це здійснювалося в межах реаліза-
ції секторної операційної програми (SPO) «Іннова-
ційна економіка» а потім – «Розвиток людських ре-
сурсів» (Програми SPO здійснювалися з 2002 р. – 
вже після загальнонаціональних Програм адаптації 
польської економіки й суспільства «Poland-Hungary 
Assistance for the Reconstruction of the Economy» та 
«Instrument for Structural Policies for Pre-Accession» 
до умов Євросоюзу). 

Є підстави найбільш опрацьованими в поль- 
ській науці вважати питання загального управління 
інноваційною діяльністю [8], трансферу інновацій 
[9] та взаємозв’язків закладів освіти й бізнесу [10]. 
Останні аспекти привертають особливу увагу як 
державних інституцій освітньої сфери, так безпосе-
редньо університетів, академій тощо (і державної,  
і приватної власності). 

У країнах англо-саксонського світу провідними 
інноваційно-спрямованими визнаються, насампе-
ред, освітні системи США, Канади та Великої Бри-
танії. З кінця дев’яностих років основу їхнього роз-
витку складає концепція академічної доданої варто-
сті [11]. 

Методологічна основа й методи пізнання да-
ної розробки. Методологічною основою розробки 
означених питань стали теорія невизначеності й  
мінливості навколишнього середовища як джерела 
розвитку організації (підприємства, закладу, уста- 
нови тощо) [12] та теорія інноваційно-структурного 
процесу [13]. Конкретними методами пізнання, які 
було використано найбільшою мірою, визначе- 

но методи інновацій, структурно-функціонального 
аналізу та єдності індукції й дедукції. 

Мета статті – обґрунтування вихідних іннова-
ційних засад забезпечення менеджменту персоналу 
економічних підрозділів підприємств: класифікації 
критеріальних ознак інноваційного освітнього про-
цесу при підготовці фахівців економічного про-
філю, що розглядається як передумова розробки  
політики підвищення конкурентоспроможності 
суб’єктів господарювання.  

Виклад основного матеріалу. Критеріальні 
ознаки інноваційного освітнього процесу (як і будь-
яких інших явищ і процесів) мають відбивати його 
сутність й визначальне функціональне призначення. 
При цьому, вони, з одного боку, мають містити сут-
нісні риси освітнього процесу як такого, а з іншого – 
вказувати саме на інноваційний рівень його роз- 
витку. 

Так само, критеріальні ознаки інноваційного 
освітнього процесу при підготовці фахівців еконо-
мічного профілю мають бути цілковито характер-
ними при підготовці фахівців для усіх інших галузей 
і сфер національного господарства. Однак крите- 
ріальні ознаки інноваційного процесу при підгото-
вці економістів, менеджерів, фінансистів і маркето-
логів (як і фахівців більш вузьких напрямів еконо- 
мічної підготовки: бухгалтерського обліку та ауди-
ту, економічної безпеки, менеджера-управлінця тру-
дових ресурсів, аналітика фінансового ринку, мер-
чендайзера тощо) мають відбивати, насамперед, 
зміст саме економічної сфери життєдіяльності су-
часного суспільства. 

З погляду забезпечення прикладної практичної 
спрямованості даної розробки принципово важли-
вим вважаємо й таке. Критеріальні ознаки іннова-
ційного освітнього процесу (у будь-якій галузі) ма-
ють розкривати всю його багатогранність. Разом з 
тим, у кількісному вимірі такі ознаки мають бути до-
статньо обмеженими. Бо якщо кількість критеріаль-
них ознак буде значно розширеною, буде втрачатися 
практична цінність знання: можливість його вико-
ристання для забезпечення впровадження й поши-
рення інноваційного освітнього процесу в системі 
закладів даної сфери. 

Опрацювання даної проблематики на підґрунті 
узагальнення підходів науковців України та країн 
Європейського Союзу й інших держав (як широкого 
педагогічного змісту, так і суто економічної спрямо-
ваності) й власного багаторічного досвіду авторів у 
викладацькій та підприємницькій сферах дає під- 
стави в укрупненому групуванні критеріальні 
ознаки інноваційного освітнього процесу класифі-
кувати таким чином.   

1. Чітко виражена наявність властивостей
проривного випереджаючого характеру освітнього 
процесу, що втілюється у постійному забезпеченні 
його якості. Зміст даної ознаки має синтезований 
характер.  
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По-перше, це передбачає відсутність аналогів 
подібного роду освітнього процесу, або – як міні-
мум, його нерозповсюдженість в Україні. Більш 
того, параметри відповідного освітнього процесу 
України мають бути орієнтовані на параметри  
(стандарти, риси, властивості) освітнього процесу 
підготовки фахівців економічного профілю в пере-
дових країнах світу. Загроза остаточного відста-
вання України від передових країн зумовлює необ-
хідність опрацювання не просто наздоганяючої кон-
цепції розвитку, а концепції, яка б мала характер, що 
«перестрибує» через певні етапи розвитку розвине-
них країн (у тому числі, – й в освітній сфері). 

По-друге, зміст даної ознаки має включати 
«вбудовані» механізми постійного підвищення яко-
сті освітнього процесу (то б то, інноваційність не 
може бути штучною; її сенсом має бути якість, котра 
до того ж завдяки «вбудованим» механізмам приз-
водить до постійного підвищення якості освітнього 
процесу).  

У центрі інноваційного освітнього процесу має 
бути студент. Тобто, інноваційний освітній процес 
має бути студентоцентрованим. При цьому, слід ро-
зуміти, що досягти організації та реального здійс-
нення процесу такого типу є можливим лише за 
умови вибудовування потужного керуючого осві- 
тянського впливу провідного викладача. 

2. Дуальний характер освітнього процесу. Дана 
ознака також має синтезований характер. З одного 
боку, прагматизм сучасної ринкової економіки  
зумовлює необхідність поєднання в освітньому про-
цесі глибинного теоретичного знання (опанування 
основ фундаментальних наук певної галузі знань) та 
практичного знання (вихід теоретичного знання на 
вирішення конкретних прикладних завдань даної га-
лузі). Зокрема, підготовка фахівців економічного 
профілю має ґрунтуватися на вивченні таких теоре-
тико-методологічних дисциплін як історія еконо-
міки, економічних вчень, макроекономіки тощо й 
закінчуватися вивченням прикладних функціональ-
них дисциплін: бізнес-планування, публічні заку- 
півлі тощо. 

З другого боку, дуальний характер освітнього 
процесу слід розглядати в контексті поєднання в 
ньому і освітнього (навчального) складника, і до- 
слідницького (винахідницького) складника. Саме 
такий підхід у розвинених країнах забезпечує про-
дукування значно більшої частини науки суспіль- 
ства не в навчальних університетських центрах, а на 
базі провідних транс-національних корпорацій.  

3. Міждисциплінарний (мультидисциплінар-
ний) підхід до розв’язання фахових проблем в освіт-
ньому процесі. Синтезований характер цієї ознаки 
втілюється в наступному: міждисциплінарність  
(мультидисциплінарність) необхідно розглядати як 
за укрупненими напрямами дисциплін певного про- 
філю, так і в контексті своєрідного синтезу різних 
галузей наук. 

Наприклад, підготовка конкурентоспромож-
ного фахівця економічного профілю має, з одного 
боку, поєднувати суто економічний, менеджер- 
ський, фінансовий та маркетинговий складник. З ін-
шого боку, вона має орієнтуватися на визначення та 
розв’язання основних відповідних фахових проблем 
на стику економіки, насамперед, з історією, соціоло-
гією, правознавством, соціальними комунікаціями, 
екологією.  

4. Використання в освітньому процесі сучасних 
інформаційних технологій. Використання можливо-
стей інтернету, дистанційного (віддаленого) нав-
чання із застосуванням комп’ютерних технологій 
тощо є сутнісною критеріальною ознакою іннова-
ційного освітнього процесу. При цьому, досвід свід-
чить про таке. По-перше, використання сучасних  
технологій не може виключати двобічного спілку-
вання викладача та студента (однак, у такому разі 
при підготовці фахівців саме економічного профілю 
цілком можливим є використання скайпу). По-
друге, зміст освітнього процесу в окремих галузях 
суттєво обмежує можливість використання сучас-
них інтернет-технологій (зокрема, у галузях хі- 
рургічної медицини, фізичного виховання тощо). 

5. Ґрунтовне методичне забезпечення (супро-
від) освітнього процесу. Дана критеріальна ознака 
передбачає ілюстрацію та закріплення теоретичного 
матеріалу розглядом тестів (різного типу і рівня 
складності), кейсів (від самих простих до розгорну-
тих кейсів гарвардського типу), проблемних ситуа-
цій фахового спрямування тощо. 

6. Проблемно-самостійний характер освіт-
нього процесу. Відповідність будь-яким ознакам чи 
впровадження тих чи інших елементів інновацій-
ного освітнього процесу стикається з низкою об’єк-
тивних стримуючих умов і чинників (це є добре ві-
домим для педагогів-практиків). Головними зі стри-
муючих умов і чинників слід виокремити такі: 

– різний рівень підготовки студентської ауди-
торії, котрий за нашими оцінками, протягом остан-
ніх років, як правило, знижується в усіх країнах;  

– обмеження аудиторного часу (у тому числі – 
у розрахунку на вивчення однієї окремо взятої дис-
ципліни за умов об’єктивної необхідності постій-
ного введення у навчальні плани нових дисциплін). 

Інноваційним виходом з такого реального по-
ложення є застосування проблемного підходу у 
здійсненні освітнього процесу із заохоченням і сти-
мулюванням самостійного розв’язання студентами 
окреслених викладачем окремих начальних і фахо-
вих проблем (блоків проблем).  

Однак практичне застосування проблемно- 
самостійного підходу як однієї з сутнісних ознак 
інноваційного освітнього процесу є можливим лише 
за умов особливо ґрунтовної методичної підготовки 
(та психологічно-емоційної віддачі) ведучого лек-
тора.  
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7. Поєднання в освітньому процесі фахового,
дослідницького (науково-пізнавального) та вихов-
ного складників. Головне функціональне призна-
чення інноваційного освітнього процесу, як і зазна-
чалося, полягає у підготовці конкурентоспромож-
ного фахівця. Однак його конкурентоспроможність, 
тим більше – у межах середньо- та довгострокової 
перспективи, буде визначатися не тільки готов- 
ністю, а й високою вмотивованістю та схильністю 
до самовдосконалення. Останнє стає досяжним 
лише за умов формування у майбутнього спеціа- 
ліста внутрішньої наснаги до постійного навчання 
та дослідницької діяльності. При цьому, сенсом  
і кінцевою метою інноваційного освітнього процесу 
є виховання національно відданих патріотів Укра-
їни. 

Дані риси жодним чином не відкидають вихо-
вання у майбутніх фахівців рис наснаги до підпри- 
ємництва й підприємницького зиску як такого (це 
теж є реалізацією виховної функції). Стосовно під-
готовки фахівців саме економічного профілю вихо-
вання й культивування в них рис підприємництва у 
сучасних умовах є абсолютно необхідним. 

Досвід свідчить: у цьому відношенні продук- 
тивним є використання в освітньому процесі (насам-
перед, при вивчені навчальної дисципліни «Історія 
економічних вчень») прикладів підприємницької, 
меценатської та громадської діяльності моральних 
авторитетів нації: династій Терещенків і Бродських, 
братів Алчевських тощо. 

Визначена методологічна основа дослідження, 
узагальнення підходів українських і зарубіжних вче-
них до розробки даної тематики та безпосередній 
практичний досвід фахової діяльності авторів (як у 
провідних університетах Польщі й України щодо 
організації та здійснення навчального процесу, так  
і у підприємницькій сфері різних галузей економіки 
обох країн), дають підстави відмітити, що класифі-
ковані критеріальні ознаки у системному вигляді  
розкривають сутність, зміст та функціональне приз-
начення інноваційного освітнього процесу. Вихо-
дячи з прикладної спрямованості розробки – опра-
цювання підходів щодо впровадження й поширення 
інноваційного освітнього процесу при підготовці 
фахівців економічного профілю в системі закладів 
вищої освіти України, дані критеріальні ознаки  
виокремлено в укрупненому вигляді (тобто, у пода-
льшій відповідній діяльності вони, звісно, можуть 
деталізуватися). 

Сутнісна характеристика визначених критеріа-
льних ознак та їхня конкретизація на прикладі під-
готовки фахівців економічного профілю свідчить, 
що вони є необхідними і достатніми для класифіка-
ції інноваційного освітнього процесу як сутнісної 
ознаки інноваційної діяльності закладів освіти. 

Зміст наведених критеріальних ознак іннова-
ційного освітнього процесу дає підстави відмітити, 
що визначальними з них є перші три. Інші чотири 
ознаки випливають з перших трьох, є їхньою похід- 

ною (як то й має бути в гносеології). Більш того, 
останні чотири ознаки, певною мірою, вже спрямо-
вані на забезпечення практичного впровадження й 
подальшого поширення інноваційного освітнього 
процесу в системі закладів освіти вищого рівня ак-
редитації. 

Упровадження й поширення інноваційного 
освітнього процесу (зокрема, – при підготовці фа- 
хівців економічного профілю) є складною мульти-
дисциплінарною проблемою. Це дійсно потребує 
коштів. Однак, ще більшою мірою це потребує: 

– усвідомлення актуальності, змісту та функ-
ціонального призначення інноваційного освітнього 
процесу; 

– вибудовування відповідної організаційно-
управлінської системи від Міністерства освіти і на-
уки до навчальних закладів (безпосередньо – до фа-
культетів й кафедр); 

– ґрунтовної фахової, педагогічної та, особ-
ливо, – методичної підготовки професорсько-викла-
дацького складу.  

Виходячи з прикладного спрямування даної  
розробки, є необхідним визначити стримуючі та 
стимулюючі умови й чинники практичного впро- 
вадження інноваційного освітнього процесу в сис-
темі закладів вищої освіти України. 

Стримуючі чинники впровадження інновацій-
ного освітнього процесу в системі закладів освіти 
вищого рівня акредитації України. 

1. Несприятливе інституціональне середовище
розвитку освітньої та наукової сфер і зниження  
рівня фахової підготовки викладацького складу 
освітніх закладів. 

2. Недостатня опрацьованість проблематики
інноваційного освітнього процесу та особливо – ме-
тодичних аспектів його практичного провадження. 

3. Недостатній обсяг державного фінансового
забезпечення освітньої сфери та незацікавленість 
структур приватного бізнесу у системному співро- 
бітництві з освітніми й науково-дослідними устано-
вами. 

4. Недосконалість нормативно-правового за-
безпечення функціонування установ інноваційної 
інфраструктури та низький рівень їхнього розвитку. 

5. Відтік талановитої молоді на навчання до за-
рубіжних навчальних закладів (подібного роду про-
цеси вже почали набирати оберти й стосовно профе-
сорсько-викладацького складу). 

Стимулюючи чинники впровадження іннова-
ційного освітнього процесу в системі закладів вищої 
освіти України. 

1. Інтеграція України до міжнародного освіт-
нього простору та допомога міжнародних організа-
цій щодо провадження сучасних технологій в освіт-
ній сфері. 

2. Наявність окремих потужних шкіл в країні та
їхній високий авторитет у міжнародному освіт-
ньому просторі. 
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3. Поступове усвідомлення суспільством (а та-
кож, певною мірою, – влади та бізнесу) необхідності 
пріоритетного розвитку науки й освіти в Україні як 
головного чинника виходу держави з системної ін-
ституціональної та економічної кризи. 

В умовах сьогодення явно переважаючими є 
стримуючі чинники впровадження інноваційного 
освітнього процесу (їх перелік, на жаль, можна  
значно подовжувати; натомість, – стимулюючі чин-
ники є, переважно, як потенційно можливі). Це ще 
більшою мірою актуалізує значення впровадження 
інноваційного освітнього процесу не тільки безпо-
середньо для освітньої сфери, а й у широкому інсти-
туціональному вимірі. 

Висновки. Зміст визначених критеріальних оз-
нак інноваційного освітнього процесу та стриму- 
ючих і стимулюючих умов і чинників його практич-
ного впровадження та системного поширення в сис-
темі закладів вищої освіти України (у тому числі – 
при підготовці фахівців економічного профілю) ви-
ступає підґрунтям визначення напрямів, форм і ме-
ханізмів упровадження інноваційної діяльності нав-
чальних закладів. Виходячи з головного функціона-
льного призначення даних закладів – підготовки фа-
хівців для національного господарства, є всі теоре-
тико-методологічні та прикладні практичні підстави 
класифікувати інноваційну діяльність закладів осві-
ти у цій сфері як найбільш вагомий важіль у форму-
ванні сучасного менеджменту персоналу україн- 
ських підприємств та відповідного потенціалу кон-
курентоспроможності. 

Перспективи та напрями подальшого опра-
цювання проблеми полягають у практичній кон- 
кретизації організаційних, управлінських і методич-
них заходів щодо забезпечення сучасного менедж-
менту персоналу підприємств з урахуванням об’єм-
них параметрів їхнього бізнесу та його галузевих 
особливостей. 
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Чеботарьов В. А., Глінковська-Краузе Б., Чебо-
тарьов Є. В. Менеджмент персоналу економічних 
підрозділів підприємств: обґрунтування вихідних 
інноваційних засад забезпечення 

На підґрунті опрацьованої методологічної основи 
дослідження, узагальнення підходів українських і за-
рубіжних вчених й особистого досвіду підприємни- 
цької діяльності автори з використанням здобутків 
Польщі щодо забезпечення заходів зі вдосконалення 
менеджменту персоналу класифікують критеріальні 
ознаки інноваційного освітнього процесу, надають 
його ілюстрацію на прикладі підготовки фахівців еко-
номічного профілю та визначають стримуючі й стиму-
люючі чинники впровадження з метою підвищення 
конкурентоспроможності підприємств України. 

Ключові слова: підприємство, менеджмент персо-
налу, інновація, інноваційний освітній процес, конку-
рентоспроможність підприємства. 

Чеботарёв В. А., Глинковска-Краузе Б., Чебо-
тарёв Є. В. Менеджмент персонала экономических 
подразделений предприятий: обоснование исход-
ных инновационных основ обеспечения 

На основе разработанной методологической ос-
новы исследования, обобщения подходов украинских 
и зарубежных ученых и личного опыта предпринима-
тельской деятельности, авторы с использованием до-
стижений Польши по обеспечению мероприятий в 
сфере совершенствования менеджмента персонала 
классифицируют критериальные признаки инноваци-
онного образовательного процесса, приводят его ил-
люстрацию на примере подготовки специалистов эко-
номического профиля и определяют сдерживающие и 
стимулирующие факторы внедрения с целью повыше-
ния конкурентоспособности предприятий Украины. 

Ключевые слова: предприятие, менеджмент пер-
сонала, инновация, инновационный образовательный 
процесс, конкурентоспособность предприятия. 

Chebotarov V., Glinkowska-Krauze B., Chebo-
tarov Ie. Management of personnel of economic subdi-
visions of enterprises: justification of initial innovative 
bases of support. 

On the basis of the developed methodological basis 
of the study, the generalization of the approaches of 
Ukrainian and foreign scientists and personal experience of 
business activity, the authors using the achievements of Po-
land to provide measures in the field of personnel manage-
ment improvement, classify the criteria signs of innovative 
educational process, illustrate it on the example of training 
of specialists of economic profile and determine deterrent 
and stimulating factors of implementation in order to in-
crease competitiveness of enterprises of Ukraine. 

Keywords: enterprise, personnel management, inno-
vation, innovative educational process, enterprise compet-
itiveness. 
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