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ПЕРЕДМОВА 
 
 
 

Вивчення мікро і макроекономіки, як складової сучасної 
економічної теорії є основою, базисом для розуміння 
економічного життя суспільства, формування нового типу 
економічного мислення та економічної культури в майбутніх 
поколінь, що сприятиме ефективному вирішенню складних 
завдань трансформації економічної системи України до 
ринкових умов господарювання.  

Найближчі десятиліття економічній науці у вищій школі 
потрібно буде підготувати нову генерацію спеціалістів різних 
галузей з ґрунтовними знаннями основ функціонування сучасної 
економіки, механізму взаємодії законів економічного розвитку з 
економічними відносинами, пріоритетних принципів 
господарювання, що забезпечить якісні перетворення в 
суспільстві, сприятиме підвищенню продуктивності праці, 
впровадженню новітніх технологій, зростанню ступеня 
задоволення потреб.  

Сучасна фундаментальна економічна наука повинна 
надати теоретичний та практичний інструментарій майбутнім 
управлінцям, економістам, юристам. Спеціалістам інших 
галузей для їх професійної діяльності, показати як саме, на 
стику багатьох наук вирішувати актуальні господарські 
проблеми, приймати управлінські рішення.  

Мета даного посібника – це:  
1. Формування у студентства нової економічної 

філософії, що ґрунтується на поєднанні класичних підходів з 
найсучаснішими концепціями економічної науки; 

2. Комплексне застосування новітніх методів 
економічного аналізу та навчання для підготовки 
висококваліфікованих фахівців; 

3. Посилення зв’язку економічної теорії з практикою 
господарювання  в умовах трансформації та глобалізації 
економіки, переходу до  інформаційно-інтелектуального 
суспільства. 

Навчальний посібник включає 16 тем, їх кількість і 
послідовність визначається вимогами та стандартами 
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Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 
Центральною проблемою викладеного матеріалу є аналіз 
закономірностей функціонування та трансформації ринкової 
економіки, характеристика ринкового інструментарію, методів 
державного регулювання ринком. 

Трансформація форм власності та господарювання, 
поглиблення економічних криз, їх синхронізація та 
пролонгований характер, посилення невизначеності і 
ризикованості сучасної економіки, суперечностей глобалізації 
викликали необхідність розширення проблематики економічних 
досліджень на основі виокремлення в посібнику напрямів 
формування інтелектуальної власності та інтелектуального 
капіталу, економічних шляхів вирішення глобальних проблем, 
методів управління підприємницькою діяльності в умовах 
невизначеності, акцентування уваги на розвитку аграрних 
відносин та їх ролі у формуванні конкурентного середовища.  

Даний посібник зорієнтований на формування 
інтенсивного типу навчання, включає не тільки ґрунтовний 
теоретичний матеріал, але і навчальні тренінги, завдання, тести, 
задачі, що сприятиме забезпеченню більш високої 
результативності кредитно-модульної системи, 
раціоналізуватиме організацію навчального процесу.  

Запропонований навчальний посібник підготовлений 
авторами, які мають досвід викладання економічної теорії у 
вищих навчальних закладах країни. Він відрізняється глибиною 
аналізу, логічною послідовністю викладеного матеріалу, за 
своєю структурою містить виклад загальних засад економічного 
розвитку, основних проблем мікро-, макро- та мегаекономіки, 
відображає тенденції стратегічного курсу України на 
євроінтеграцію. 

Автори з вдячністю приймуть всі конструктивні 
зауваження та пропозиції щодо вдосконалення змісту і форми 
викладу навчального матеріалу посібника. 
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РОЗДІЛ 1 
 

МІКРО- І МАКРОЕКОНОМІКА ЯК СКЛАДОВІ 
ТЕОРІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
 
 

Тема 1. Предмет і метод теорії економіки 
 

1.1. Становлення та основні етапи розвитку теорії економіки.  
1.2. Предмет теорії економіки та її функції.  
1.3. Категорії, принципи та закони теорії економіки.  
1.4. Методологія пізнання економічних процесів. 

 
 

1.1. Становлення та основні етапи розвитку  
теорії економіки 

 
Для кращого розуміння економічної теорії необхідно хоча 

б у загальних рисах ознайомитися з історією становлення і 
розвитку економічної думки та економічних вчень, поглядів та 
концепцій, що пояснюють економічні процеси та їх 
закономірності. У розвитку економічної науки умовно можна 
виділити 5 етапів (рис. 1.1). Найдавнішими зачатками 
економічної думки вважаються письмові джерела Давнього 
Єгипту, Месопотамії, Давніх Індії, Китаю, Греції, що збереглися 
до наших днів. Первісні економічні ідеї містяться в «Настановах 
гераклеопольського царя своєму синові» (Єгипет, ХХІІ ст. до 
н.е.), кодексі законів царя Хаммурапі (Вавилон, ХVІІІ ст. до 
н.е.), трактаті «Артхашасра» (Індія, ІV ст. до н.е.), в Корані та 
Біблії. Коли основою було натуральне господарство, доринкова 
економіка аналізувалася філософами та релігійними діячами, які 
доводили переваги натурального господарства, засуджували 
спекулятивні торгово-лихварські операції як аморальні та 
вважали рабство нормальним й вічним явищем.  

Термін «економіка» походить від грецького слова 
«oikоnоmіа» (oikos – дім, господарство, nomos – вчення, закон), 
а тому економічна наука у первісному значенні – це наука про 
господарство або про управління господарством. Приблизно так 
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предмет цієї науки вперше визначав давньогрецький філософ 
Ксенофонт (430-355 р. до н.е.). Через кілька десятиліть 
давньогрецький філософ Аристотель (364-322 р. до н.е.) 
розділив науку про багатство на економіку, під якою розумів 
виробництво благ для задоволення потреб людей, та 
хрематистику (χρηματιστική – збагачення) – мистецтво наживати 
статок або діяльність, спрямована на накопичення багатства. 
Ксенофонт, Платон, Арістотель аналізували проблеми поділу 
праці, обміну, вартості та ціни, грошового обігу, багатства та 
гармонійного «ідеального» суспільства. 

 
Рис. 1.1. Основні етапи розвитку економічної науки 
 
Визначальним напрямком економічної думки у ХV-

ХVІІ ст. став меркантилізм (mercante – торговець, купець), 
який емпірично встановив ряд закономірностей епохи 
первісного накопичення капіталу і виділив в якості провідної та 
вирішальної для нагромадження багатства сферу обігу. 
Прибічники цього напряму (Т. Мен, А. Монкретьєн, Ж.Б. 
Кольбер) вважали торгівлю основою економічного життя, 
аргументуючи такий підхід посиленням впливу торгового 
капіталу на економічні процеси. Найвищою та абсолютною 
формою багатства меркантилісти вважали гроші. 
Нагромадження багатства у грошовій формі можливе лише за 
умови прибутковості зовнішньої торгівлі чи безпосередньо у 

Формування перших економічних поглядів 
(Стародавня Греція та Рим, 430-320 рр. до н.е.) І етап 

Розвиток економічних ідей в період Середньовіччя 
(меркантилізм, фізіократи, ХVI-XVIII ст.) 

ІІІ етап Розвиток економічної науки при капіталізмі (класична 
політекономія, XVIII-ХІХ ст.)

ІV етап Криза економічної науки і формування двох напрямів: 
марксизму і маржиналізму (друга половина ХІХ ст.) 

V етап Розвиток сучасної економічної науки (ХХ-ХХІ ст.) 

ІІ етап 
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процесі видобутку дорогоцінних металів. Вважалося, що 
заборона вивозу дорогоцінних металів та ввезення іноземних 
товарів, нееквівалентний обмін у зовнішній торгівлі, 
перевищення експорту над імпортом дозволить залучити в 
країну закордонне золото. Система меркантилістів була 
системою практичної політики, яка в основному відповідала на 
питання, яким повинно бути народне господарство і як має 
вести себе по відношенню до нього державна влада. Не 
здійснивши суттєвого внеску в економічну теорію, господарська 
практика цього періоду, а точніше, її осмислення, привели до 
появи нової науки – політичної економії. Вперше цей термін був 
застосований французьким меркантилістом Антуаном 
Монкретьєном у праці «Трактат з політичної економії» (1615 р.). 
В трактаті міститься низка рекомендацій підприємцям. 
Господарство країни розглядається як об’єкт державного 
управління. З грецької «політикос» перекладається як 
державний, суспільний. Отже, цей термін у поєднанні з 
терміном «економія» означає науку про ведення господарства в 
державі, суспільстві і є мистецтвом державного управління 
народним господарством. 

Школа фізіократів (phisis – природа, kratos – влада) 
виникла і розвивалася у період мануфактурного капіталізму у 
Франції. Найважливішим питанням для фізіократів стало аграрне 
питання. На відміну від меркантилістів, фізіократи вважали, що 
основу багатства нації становить продукт, отриманий у 
сільському господарстві. Засновником фізіократизму став 
Ф. Кене (1694-1774), який заклав основи фізіократичної школи та 
сформулював її теоретичну і політичну програми. Продовжив 
його дослідження видатний державний діяч Франції А.Тюрго 
(1727-1781). Методологічною платформою досліджень 
фізіократів стала концепція природного порядку, юридичну 
основу якої становлять фізичні і моральні закони держави, які 
охороняють приватну власність, приватні інтереси, забезпечують 
відтворення і правильний розподіл благ. Представники 
фізіократів виступали за свободу торгівлі та конкуренції, що було 
дуже прогресивним для того часу. 

В період промислового перевороту, розвитку 
капіталістичних економічних відносин формується класична 
школа політичної економії, представники якої – В. Петті, 
П. Буагільбер, А. Сміт, Д. Рикардо та інші – істотно поглибили 
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аналіз економічних процесів, поклавши в основу досліджень 
ідеологію економічного лібералізму, концепцію «людини 
економічної», ідеї природного порядку. Основним об’єктом 
аналізу цієї школи став процес виробництва як основне джерело 
зростання багатства в суспільстві. А. Сміт показав мотивацію 
діяльності суб’єктів на основі відкритого ним закону “невидимої 
руки ринку”, розкрив механізм функціонування економіки 
капіталізму вільної конкуренції, заклав підвалини теорії 
вартості. 

На рубежі ХІХ-ХХ століть в економічній науці 
відбувається криза, яка поділила погляди економістів на два 
потужних напрями: 1) марксизм, ідеологія якого стала на 
захист економічних інтересів робітничого класу, та 
2) неокласичний напрям, основною течією якого став 
маржиналізм. 

Марксизм, або пролетарська політична економія 
(К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін) основою гармонійного 
розвитку економічної системи визначає відповідність між 
продуктивними силами і економічними відносинами, робить 
акцент на значенні матеріального виробництва та ролі 
робітничого класу в економічному прогресі. К. Маркс в своїй 
найвідомішій праці «Капітал» розкрив закономірності розвитку 
капіталізму, показав його антагоністичні суперечності, механізм 
взаємодії виробництва, розподілу, обміну і споживання, 
розробив неперевершену методологію дослідження. Світова 
громадськість визнала К. Маркса людиною тисячоліття, саме 
його ідеї і теорії послідовників вчення, за думкою провідних 
економістів, сприяли соціальній трансформації економік 
більшості країн, що дало можливість пристосування до змін в 
умовах невизначеності. 

Маржиналізм (marginal – граничний) як напрямок 
економічної науки являє собою узагальнення ідей та концепцій, 
в основі яких лежить дослідження граничних економічних 
величин на макро- та мікрорівнях, таких як «гранична 
корисність», «граничний продукт», «граничні витрати», 
«гранична схильність до споживання» тощо. Такий підхід 
дозволив представникам маржиналізму – К. Менгеру, Ф. Візеру, 
У. Джевонсу, Л. Вальрасу, Дж. Б. Кларку, А. Маршалу 
удосконалити кількісний аналіз, розробити підходи до 
запровадження економіко-математичного моделювання та 
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прогнозування економічного розвитку, використати 
суб’єктивно-психологічний підхід до уточнення поведінки 
господарюючих суб’єктів. У поєднанні з ідеями економічного 
лібералізму маржиналізм перетворився на сучасний напрямок 
економічної науки – неокласичну теорію.   

На ґрунті неокласичної теорії сформувалися неоліберальні 
концепції, такі як монетаризм та концепція соціально-ринкового 
господарства, а також нова неокласика (неоконсервативні 
концепції), такі як теорія пропозиції та теорія раціональних 
очікувань. Неокласичні принципи успадкували представники 
кейнсіанства та неокейнсіанства, неокласичного синтезу, а 
також неоінституціоналізму. Сучасні неокласики мають різні 
погляди на розв’язання актуальних економічних проблем, 
враховують в методології дослідження особливості та досвід 
національних економік, що служить основою економічної 
політики держав. Водночас, всі вони залишаються 
прихильниками розвитку вільної конкуренції, підприємництва, 
заперечують адміністративне, директивне втручання держави в 
економічні процеси, залишаються на позиціях ефективності 
ринку, наполягають на його здатності навіть в сучасних 
складних умовах невизначеності виконувати функції 
ціноутворення, регулювання, стимулювання, санації економіки.  

Кейнсіанство та неокейнсіанство – найбільш відомі і 
визнані у світовій економічній науці теорії державного 
регулювання економіки. Засновником даного напрямку став 
Дж. М. Кейнс, який в 30-х роках XX ст. запропонував 
принципово нові методи регулювання економіки, що базуються 
на посиленні економічного впливу держави на економічні 
процеси. В 1936 р. виходить найвідоміша праця Дж. М. Кейнса 
«Загальна теорія зайнятості, проценту та грошей», яка здійснила 
революцію в економічній теорії і практиці господарювання, 
була покладена в основу нового курсу американського 
президента Ф. Рузвельта та створила базу для економічної 
політики багатьох інших країн в післякризовий період. 
Реалізація принципів активного втручання держави в економіку, 
формування та стимулювання ефективного попиту, 
регулювання інвестиційної діяльності призупинили «Велику 
депресію», зменшили безробіття, стабілізували грошовий обіг. 
Пізніше з’явились неокейнсіанські та посткейнсіанські теорії 
(Р. Харрод, Е. Домар, Е. Хансен, Дж. Робінсон та ін.), які 
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пропонували радикальніші інструменти державного впливу на 
економіку. 

Неолібералізм являє собою економічну концепцію 
державного регулювання господарських процесів на принципах 
досягнення вільної конкуренції підприємців, свободи ринків та 
інших елементів економічного лібералізму. Неолібералізм 
об’єднує різні школи: чиказьку (М. Фрідмен), лондонську 
(Ф. фон Хайєк), фрайбурзьку (В. Ойкен), паризьку (М. Алле), які 
відстоюють принципи саморегулювання, економічної свободи 
господарських суб’єктів, обмеженості економічної ролі держави 
(рис. 1.2). 

 

 
 

Рис. 1.2. Основні напрями сучасної економічної науки 
 

Монетаризм як науковий напрям виник в 50-70-х роках 
ХХ ст. Його засновник М. Фрідмен запропонував монетарні 
методи регулювання економіки. На його погляди спиралась 
економічна політика Р. Рейгана та  М. Тетчер; концепція 
монетаризму служить основою грошово-кредитної політики 
держави в багатьох країнах. Вона базується на твердженні, що 
між обсягами і динамікою грошової маси та національного 
доходу в економіці існує тісний зв’язок. Суть правила Фрідмена 
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полягає в підтриманні відповідності між попитом на гроші та їх 
пропозицією на основі збалансування приросту грошей в обігу, 
приросту цін та національного продукту. Така політика повинна 
носити довгостроковий характер, тоді вона буде сприяти 
зростанню економічного потенціалу країни. 

Економічна теорія пропозиції віддає перевагу 
пропозиції як чиннику економічного зростання. Вона тісно 
пов`язана з монетаризмом. Її особливість полягає в тому, що це 
не цілісна концепція, не завершена теорія, а переважно 
сукупність практичних пропозицій та рекомендацій. Економіка 
пропозиція охоплює ряд практичних питань, спрямованих на 
стимулювання виробництва, інвестицій та зайнятості. Серед них 
можна виділити рекомендації в сфері податкової політики; 
політику приватизації державних підприємств; оздоровлення 
бюджету; скорочення витрат на соціальні потреби. Економіка 
пропозиції розроблялася, головним чином, американськими 
економістами, зокрема А. Лаффером, М. Фелдстайном, 
Р. Ріганом тощо. Разом з монетарною школою, цей напрямок 
відносять до консервативного крила неокласиків. 

Суть гіпотези раціональних очікувань, сформульованої 
Р. Лукасом та Р. Манделлом, полягає в тому, що не треба 
розглядати споживачів та підприємців лише як об`єкти 
макроекономічного регулювання. Економічні агенти не лише 
слідкують за інформацією, не тільки її отримують, вони її 
обробляють, оцінюють. Фірми в своїх прогнозах оцінюють, як 
функціонує існуюча економічна модель; якою була минула 
динаміка цін, витрат, рівня процентної ставки тощо; які можливі 
наслідки рішень, що приймаються урядом; як у зв`язку з цим 
можуть змінитися основні показники макроекономіки (розмір 
національного продукту, темпи, зайнятість, попит, валютний 
курс). На основі оцінок формується «раціональна» поведінка 
учасників економічної діяльності. Гіпотеза раціональних 
очікувань призводить до висновку, що можливості уряду 
впливати на економіку істотно звузилися. Короткострокова 
політика управління попитом все частіше виявляється 
малоефективною. У довгостроковому плані рівень зайнятості та 
показники виробництва визначаються структурними змінами. 

Представники неокласичного синтезу (Дж. Хікс, 
П. Самуельсон) створили підвалини концепції “змішаної 
економіки”. Вони вважали, що економіка не повинна стояти 
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перед вибором, або державне регулювання, або ринок. Головне 
завдання економічної політики, на їх думку, – це знайти «золоту 
середину» між пріоритетами державного втручання та 
інструментами ринкового саморегулювання.  

Певну альтернативу неокласиці та її відгалуженням 
становить інституціоналізм. Інституціоналізм як напрям 
сучасної економічної науки виник у США на початку XX ст. 
Представники даного напряму (Т. Веблен, У. Мітчелл, 
Дж. Гелбрейт, Я. Тінберген) виходять з того, що предмет 
економічної науки не може обмежуватись аналізом виключно 
економічних відносин, оскільки на розвиток економіки впливає 
ряд важливих соціально-економічних інститутів: держава, 
правові та морально-етичні норми, фінансові інституції, великі 
корпорації, наука, партії, рухи, культура, ментальність тощо. 
Традиційний інституціоналізм, що увібрав в себе принципи 
неокласики, переріс у неоінституціоналізм. Іншим 
відгалуженням інституціоналізму можна вважати еволюційну 
економіку. 

Неоінституціоналізм – провідний напрям розвитку 
економічної науки в другій половині ХХ ст. У 1960-х роках 
сформувалася теорія суспільного вибору (Дж. М. Б’юкенен), в 
основу якої покладена ідея взаємозалежності політичних та 
економічних явищ, застосування економічних методів до 
вивчення політичних процесів. В цей же цей час у США 
виникла ідея «народного капіталізму» (А. Берлі, М. Надлер, 
С. Чейз), яка включає в себе теорію трансформації власності, 
управлінської революції та теорію революції доходів, зміст яких 
полягає у трансформації капіталізму.  

Еволюційна економіка є однією з течій 
інституціональної школи та займається питаннями розвитку 
соціально-економічних систем. На відміну від неокласики, яка 
виступає ефективним методом розв’язання конкретних 
ситуативних виробничих, транспортних чи управлінських 
проблем на основі порівняно простих і незмінних залежностей, 
еволюційна економічна теорія бере до уваги не тільки кількісні 
зміни (статичний розвиток), але й якісні зміни в соціально-
економічній системі (динамічний розвиток), що відбуваються на 
основі застосування знань та завдяки притаманній підприємцю 
схильності до інновацій. Засновником еволюційної економічної 
теорії вважають австро-американського вченого Й. Шумпетера  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


