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1. ВСТУП 

Курс „Інновації екологічного менеджменту” вивчає: 

еколого-економічні основи інноваційної діяльності для стабілізації 

стану навколишнього природного середовища, ведення 

раціонального природокористування, прийняття системних 

управлінських рішень в галузі екологічного менеджменту; 

інтеграції української економіки у світовий економічний простір; 

способи практичного використання інструментів екологічного 

менеджменту щодо раціонального використання природних 

ресурсів; теоретико-методичні аспекти запровадження інновацій з 

метою вирішення екологічних проблем на різних рівнях; 

екологізації виробництва і суспільства в цілому; збереження якості 

навколишнього природного середовища і природно ресурсного 

потенціалу для майбутніх поколінь; дотримання екологічної 

безпеки; напрямки розвитку підприємницької діяльності, що 

пов’язані з інноваціями екологічного менеджменту тощо. 

Мета дисципліни: формування науково обґрунтованої 

системи знань щодо інноваційно-інвестиційної господарської 

діяльності та механізмів управління у сфері природокористування і 

природоохоронної діяльності. 

Предмет дисципліни: система відносин між суб’єктами 

господарювання (їх інноваційними рішеннями) та органами 

управління, яка виникає у процесі використання методів впливу на 

діяльність, пов’язану із використанням навколишнього природного 

середовища або його ресурсів.  

Основними завданнями навчальної дисципліни є вивчення: 

-  теоретико-методичних, еколого-економічних соціальних 

засад інновацій екологічного менеджменту; 

- механізмів та інструментів реалізації інновацій екологічного 

менеджменту; 

  - правил розробки систем екологічного менеджменту, систем 

менеджменту якості, систем контролю критичних точок контролю, 

інформаційної безпеки; 

  - інновацій у сфері екологічного аудиту; 

  - екологічної сертифікації; 

         - сутності і класифікації екологічних ризиків; 

         - екологічної безпеки господарської діяльності та ін. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль № 1 Теоретико-методичні основи 

інновацій у сфері екологічного менеджменту.  

 

Тема 1. Інноваційна стратегія забезпечення гармонізації 
життєдіяльності суспільства та навколишнього природного 

середовища. 

Використання теоретико-методичних надбань екологічного 

менеджменту. Орієнтація економіки на покращання екологічної 

ситуації через підтримку еколого-безпечних методів 

господарювання та виробництво екологічних товарів і послуг. 

Високорентабельні напрямки еколого-економічної діяльності. 

Засади та принципи формування інновацій екологічного 

менеджменту як нагальні завдання держави у наступних сферах: 

функціонування господарського комплексу; інтеграції України до 

ЄС; міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля. 

Тема 2. Взаємозв’язок стану навколишнього природного 

середовища і здоров’я населення. 

Суспільне здоров’я. Індикатори сталого розвитку. Глобальна 

екологічна безпека та сталий розвиток. Картографування медико-

демографічних проблем. Життєвий цикл продуктів харчування. 

Контроль якості продукції. 

Тема 3. Інновації у сфері екологічного аудиту.  

Аудит природо-ресурсного потенціалу адміністративних 

територій. Розробка та сертифікація систем екологічного 

менеджменту на підприємствах. Забезпечення екологічної безпеки 

всіх видів продукції. Науково-методичне забезпечення реалізації 

інноваційних проектів щодо реорганізації та будівництва нових 

підприємств, безпеки територіально-господарських систем, регіонів 

і збалансованого розвитку.  

Тема 4 Менеджмент у сфері виробництва і споживання 

екологічно безпечних продуктів харчування.   

Сертифікація продукції. Критерії маркування. Профілактика 

радіоактивного забруднення. Безпека продуктів харчування. 

Тема 5. Інновації водогосподарського менеджменту    
Концепція розвитку в сучасних умовах. Концепція і стратегія 

розвитку.  Інновації та сучасні аспекти водокористування. 
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Тема 6. Повноваження і функції громадського екологічного 

управління. Екологічна кампанія. Громадський контроль. 

Організаційна структура громадських екологічних організацій в 

Україні та за кордоном. 

Тема 7. Екологічні стандартизація і сертифікація як 

інструменти забезпечення безпеки природокористування. 

Системний підхід. Задачі стандартизації і сертифікації на 

сучасному етапі природокористування. Перспективи і завдання.  

Інноваційно-інвестиційний шлях розвитку економіки та екологічна 

безпека. Впровадження інноваційних розробок, спрямованих на 

зменшення екологічно деструктивного впливу виробничої 

діяльності на довкілля.  

 

Змістовий модуль № 2. Практичні аспекти інновацій у сфері 
екологічного менеджменту.  

Тема 8. Сутність і класифікація екологічних ризиків.  

Джерела виникнення ризиків. Класифікація. Ризики для 

населення та об’єктів довкілля. Модель управління ризиками. 

Оцінювання ризиків.  

Тема 9. Екологізація економіки та інновації екологічного 

менеджменту.  

Тенденції та напрямки розвитку екологічного менеджменту. 

Інноваційно-інвестиційний розвиток економіки в контексті 

європейської інтеграції. Задачі менеджменту в умовах розвитку 

економіки. Напрямки розвитку екологічного менеджменту. 

Використання науково-технічного потенціалу країни і дієвих 

економічних законів. 

Тема 10. Організація органічного сільськогосподарського 

виробництва.  

Сутність і організація органічного виробництва. Законодавче 

забезпечення. Правила органічного виробництва. Розвиток у світі. 

Агрохімічне та організаційне забезпечення. Маркування. 

Економічні переваги. 

Тема 11. Економічний механізм управління і врегулювання 

екологічних конфліктів.  
Екологічні конфлікти: визначення, сутність, характеристика і 

роль у сучасній системі природокористування. Типологія 

екологічних конфліктів. Загальна структуризація чинників 
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екологічного конфлікту. Науково-методичні підходи врегулювання 

та економічний інструментарій вирішення екологічних конфліктів. 

Врегулювання екологічних конфліктів з використанням 

синергетичних принципів. 

Тема 12. Екологічна логістика.        
Актуальність розвитку. Задачі, принципи та мета її організації. 

Досвід країн світу. Вимоги стандартів. Аспекти розвитку в Україні. 

Правила організації перевезень. Досвід країн ЄС. 

Тема 13. Еколого-економічні ризики використання ГМО.  
Історичні аспекти. Переваги і недоліки. Екологічні проблеми та 

економічні здобутки. Думка суспільства. Організація безпеки 

поводження з ГМО. 

Тема 14. Еколого-економічні аспекти Кіотського протоколу.   

Історичні передумови Кіотського протоколу. Мета, задачі, 

організаційні аспекти. Економічні переваги для України. Торгівля 

квотами. Екологічні наслідки. Перспективи та механізм реалізації.  

Тема 15. Економічні аспекти екологічної безпеки у 

природокористуванні. 
Поняття екобезпеки. Задачі екобезпеки у галузях економіки. 

Економічні, соціальні та екологічні переваги від сталого 

природокористування. Задачі екологічного менеджменту. 

Тема 16. Стратегія національної екологічної політики в 

Україні.  
Розвиток екологічних проблем в Україні та світі. Актуальність 

розробки й реалізації. Задачі, мета, принципи. Шляхи реалізації. 

Еколого-економічний механізм. Інструментарій реалізації. 

 

3. ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

В результаті вивчення дисципліни „Інновації екологічного 

менеджменту” студент повинен: 

знати: сутність, принципи, класифікацію інновацій екологічного 

менеджменту; правові основи та нормативну базу; методичні 

підходи до  сертифікації систем екологічного менеджменту; 

еколого-економічні аспекти запровадження інновацій екологічного 

менеджменту; екологічні ризики інновацій; способи мінімізації 

екологічних ризиків; експертизу та аудит природних і 

антропогенних об’єктів. 

вміти: використовувати еколого-економічні інструменти для 
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запровадження інновацій екологічного менеджменту на практиці; 

виявляти причини, передбачати еколого-економічні переваги від 

запровадження інновацій; проводити екологічний аудит об’єктів 

навколишнього природного середовища; планувати, розробляти і 

запроваджувати інновації у системи екологічного менеджменту,  

використовувати системи контролю критичних точок, 

організовувати інформаційне забезпечення; зменшувати екологічні 

ризики. 

Для систематизації матеріалу студенту необхідно ознайомитись з 

тематичним планом дисципліни, підібрати і вивчити рекомендовану 

літературу, переглянути Інтернет-сайти та, за потреби, підготувати 

питання для викладача.  

Зміст праці студента, пов’язаний з виконанням контрольної 

роботи, починається з вивчення рекомендованої літератури. 

Найбільш важливо під час виконання навчального завдання 

(розкрити сутність поставлених питань) є підсилити контрольну 

роботу фактичним матеріалом, статистичними даними, прикладами, 

ілюстраціями. При виконанні контрольної роботи слід використати 

одержані знання з інших дисциплін організаційно-економічного і 

соціального спрямування. У звіті про самостійну роботу необхідно 

навести таблиці, графіки, схеми, розрахунки, які б підтверджували 

аналітичну роботу студента, ефект від впровадження розроблених 

студентом заходів. 

 

4.  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВИВЧЕННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Перелік та зміст теоретичних питань для виконання 

самостійної роботи студентом подано у таблиці 1. 

Таблиця 1 

№ 

з/п 
Зміст питання 

1. Методологічні аспекти інновацій екологічного менеджменту  

2. Інноваційна стратегія забезпечення гармонізації 

життєдіяльності суспільства та навколишнього природного 

середовища 

3. Орієнтація економіки України на покращання екологічної 

ситуації через підтримку еколого-безпечних методів 

господарювання та виробництво екологічних товарів і послуг 
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продовження табл. 1 

1 2 

4. Високорентабельні напрямки еколого-економічної діяльності 

5. Засади та принципи формування інновацій екологічного 

менеджменту як нагальні завдання держави у сфері 

функціонування господарського комплексу 

6. Засади та принципи формування інновацій екологічного 

менеджменту як нагальні завдання держави у сфері інтеграції 

України до ЄС 

7. Задачі Закону України «Про інноваційну діяльність», постанов 

Кабінету міністрів та Верховної Ради України в галузі 

екологічних інновацій 

8. Технологічні інновації як основа виробничих трансформацій в 

державі 

9. Інформація як ключовий ресурс інновацій 

10. НТП як основний імпульс підвищення ефективності 

економічних процесів 

11. Основи розвитку екологістики 

12. Елементи (ознаки) сталого розвитку держави 

13. Використання екологічного аудиту при інвестиційній 

діяльності 

14. Схема і етапи проведення екологічного аудиту осушуваних 

сільськогосподарських земель 

15. Механізм та інструменти формування ринку екологічних 

інновацій 

16. Актуальність мотивації розвитку екологічно-орієнтованої 

інноваційної діяльності 

17. Еколого-економічне значення інновацій 

18. Взаємозв’язок стану навколишнього природного середовища і 

здоров’я населення 

19. Актуальність соціально-економічних наслідків запровадження 

екологічних інновацій 

20. Екологічний слід як міра експлуатації природи людиною 

21. Соціальний вимір стійкого розвитку 

22. Критерії, інновації, аспекти розвитку екологічного маркування 

23. Екологічне маркування в інноваційно-інвестиційній моделі 

розвитку економіки 
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продовження табл. 1 

1 2 

24. Значення екологічної політики України для розвитку 

інновацій  

25. Глобальна екологічна безпека та сталий розвиток 

26. Картографування медико-демографічних проблем 

27. Індикатори сталого розвитку 

28. Життєвий цикл продуктів харчування. Контроль якості 

продукції 

29. Інновації у сфері екологічного аудиту 

30. Аудит природо-ресурсного потенціалу адміністративних 

територій 

31. Розробка та сертифікація систем екологічного менеджменту, 

НАССР на підприємствах 

32. Cучасні підходи до формування водогосподарського 

менеджменту 

33. Неформальні та громадські екологічні організації: задачі, 

призначення для реалізації інновацій 

34. Як впливають повноваження органів громадського 

екологічного управління на реалізацію екологічних програм й 

проектів? Навести приклади 

35. Екологічні стандартизація і сертифікація як інструменти 

забезпечення безпеки природокористування 

36. Менеджмент у сфері виробництва і споживання екологічно 

безпечних продуктів харчування 

37. Сертифікація органічної продукції. Критерії маркування.  

38. Система управління екологічною безпекою продуктів 

харчування 

39. Інноваційні задачі водогосподарського менеджменту в 

сучасних умовах 

40. Інновації у водогосподарському менеджменті: територіальний 

аспект (за місцем проживання) 

41. Система громадського екологічного управління: 

територіальний аспект (за місцем проживання) 

42. Інноваційні аспекти громадського екологічного управління 

43. Еколого-економічні засади розвитку екологічної  сертифікації 

44. Поняття ризик, економічний та екологічний „зміст” 
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продовження табл. 1 

1 2 

45. Роль екологічних громадських організацій у формуванні 

нового ставлення суспільства до природи 

46. Управління ризиком в екологічних проектах та 

програмах 

47. Екологічні стандартизація і сертифікація як передумова 

екологічного маркування 

48. Екологічні ризики інновацій: сутність, класифікація, задачі  з 

їх вирішення 

49. Завдання стандартизації і сертифікації на сучасному етапі 

природокористування 

50. Формування соціально-орієнтованих екологічних стандартів 

51. Вплив екологічних стандартів на результати діяльності та 

безпеку людини 

52. Розробка екологічних стандартів в Україні. Системний підхід 

53. Стандарти, які забезпечують екологічно безпечні умови 

життєдіяльності людини при роботі з персональним 

комп’ютером  

54. Нормативне забезпечення екологічної експертизи, аудиту, 

сертифікації  

55. Інноваційно-інвестиційний розвиток економіки в контексті 

європейської інтеграції 

56. Напрямки розвитку екологічного менеджменту: інновації й 

соціальний аспект 

57. Альтернативні методи ведення сільського господарства 

58. Органічне агровиробництво: нові ринкові можливості та 

виклики для виробників зерна в Україні 

59. Управління еколого-економічними ризиками 

60. Канали збуту органічної продукції 

61. Екологічні ризики для населення та об’єктів довкілля 

62. Екологічні конфлікти: визначення, сутність, характеристика і 

роль у сучасній системі природокористування 

63. Екологізація економіки та інновації екологічного 

менеджменту 
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продовження табл. 1 

1 2 

64. Впровадження інноваційних розробок, спрямованих на 

зменшення екологічно деструктивного впливу виробничої 

діяльності на довкілля 

65. Інноваційно-інвестиційний розвиток економіки в контексті 

європейської інтеграції 

66. Класифікація систем і механізмів екологічного управління 

67. Міжнародні організації і правові механізми екологічного 

управління 

68. Організація органічного сільськогосподарського виробництва 

69. Сутність і організація органічного виробництва 

70. Економічний механізм управління і врегулювання екологічних 

конфліктів 

71. Соціальний аспект екологічної логістики 

72. Еколого-економічні ризики використання ГМО 

73. Еколого-економічні аспекти Кіотського протоколу 

74. Економічні аспекти екологічної безпеки у 

природокористуванні 

75. Стратегія національної екологічної політики в Україні: задачі, 

принципи, інновації для охорони НПС 

76. Інформаційні системи екологічного управління та 

забезпечення інновацій 

77. Характеристика екологічних конфліктів 

78. Врегулювання екологічних конфліктів з використанням 

синергетичних принципів 

79. Науково-методичні підходи врегулювання та економічний 

інструментарій вирішення екологічних конфліктів 

80. Регіональні програми, спрямовані на зменшення викидів та 

збільшення поглинання парникових газів 

81. Екологічне страхування та його особливості 

82. Сценарії можливої зміни клімату на території України 

83. Система фінансування природоохоронної діяльності в Україні  

84. Критерії визначення цілей національної екологічної політики 

85. Напрями розвитку екологічного маркетингу та його інновації в 

Україні 
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ВТД „Університетська книга”, 2004. – 214 с. 
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устойчивого развития»: Учебник / Под. ред. проф. Л. Г. Мельника 

(Украина) и проф. Л. Хенса (Бельгия). – Сумы: ИТД 

«Университетская книга», 2007. – 1120 с.   

Інтернет-ресурси 

1. Організаційно-економічні аспекти екологічного маркування - 

http://www. ecomark.jp/english 

2. www. service-standards.com Український центр екологічного 

аудиту і страхування: email: audit@ukrecoaudit.com Організаційно-

економічні аспекти екологічної сертифікації,   систем менеджменту 

якості.  

3. Організаційно-економічні засади систем менеджменту якості та 

довкілля, статистичні дані  про кількість сертифікованих систем 

екологічного управління, законопроекти із сертифікації в 

екологічній сфері http://www.Kmu.gov.ua/control/publish/article?art-id 

4. Офіційні документи щодо гармонізації нормативних документів в 
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http://www.ukrstat.gov.ua/operation/oper.html www.EEA.EU.INT 

www.EI.JRC.IT www.DELUKR.CEC.EU.INT www.EUROPA. 

EU.INT/Scadplus/led/en/si5000.htm 

5. Офіційні документи щодо гармонізації нормативних документів в 

галузі екології, стандартизації, сертифікації, якості довкілля; 

організаційно-економічні засади систем менеджменту якості та 

довкілля: http://www.bsi.org.uk/iso-tc176-sc2 www.tc176.org 

email:asu@dndi-systema.lviv.ua 

6. Бібліотека НУВГП, м. Рівне,  вул.  Приходько, 65. 

7. Обласна наукова  бібліотека м. Рівне,  вул.Соборна,121. 

8. www. mau. kiev. ua – законодавчі та нормативні акти Україна 

9. сайт університету www/ rstu/ rv/ ua/ 
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6. ДОДАТКИ 

Приклад звіту із самостійної роботи. 

1. Використання генно-модифікованих організмів. 

Генетично модифіковані організми або ГМО - це такі 

організми, геном яких був штучно змінений в результаті процесу, 

відомого як технології рекомбінантної ДНК. За даними проекту 

«Геном людини», ГМО створюються, коли вчені вибирають певні 

гени в межах одного організму і вставляють їх у інший організм. В 

основному, вчені розробляють ГМО щоб передати якісь корисні 

характеристики чи властивості від одного організму до іншого. 

Генетичні модифікації широко використовуються протягом 

останніх двох десятиліть у різних галузях промисловості. 

 Використання ГМО в сільському господарстві.  Культурні 

рослини, в тому числі харчові, ті що використовуються в легкій 

промисловості, є об’єктами декількох типів генетичних 

модифікацій. Гени, що використовуються для підвищення 

врожайності включають в рослинах механізми виробництва 

речовин, що підвищують стійкість до посухи, шкідників, та хвороб. 

Застосування генетично модифікованого насіння, що вирощується в 

США з 1996 року, з тенденцією до поширення ГМО технологій в 

сільському господарстві, неухильно зростає. В 2009 році більш ніж 

88 відсотків з вирощених в США кукурудзи, сої та бавовни були 

генетично змінені. 

ГМО тварин також часто можна побачити в сільському 

господарстві. Гени для збільшення кількості молока і яєць, опору до 

хвороб, і вищого приросту маси постійно застосовуються у масових 

масштабах. Наприклад великій рогатій худобі вводять бичачий ген 

швидкого росту, свиням – ген шпинату, для нижчої калорійності, та 

ін. 

Використання ГМО в медицині. Виникнення ГМО 

технологій зробили переворот в медицині. За даними Інституту 

народної медицини, одним з перших прикладів використання 

генетичної модифікації був створення бактеріального штаму, 

здатного виробляти людський інсулін. Інсулін, гормон відсутній у 

людей з діабетом, раніше був виділений з підшлункової залози 

свині. Рекомбінантний інсуліну пропонує безліч переваг в 

порівнянні з інсуліном свині, включаючи економію коштів, 

послаблення алергічних реакцій і припинення практики евтаназії 
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свиней для збору інсуліну. Інші приклади ГМО, які 

використовуються в медицині включають виробництво лікарських 

засобів з овечого молока і вакцин, вирощених в курячих яйцях. 

Використання ГМО для біоремедіації. Біоремедіація це 

будь-який процес, за допомогою якого живі організми 

використовуються для очищення забрудненого повітря, грунту або 

води. В біоремедіації, як правило, використовуються 

мікроорганізми, бактерії, які поглинають шкідливі речовини з 

навколишнього середовища, і надають їм інертних властивостей 

шляхом обмінних процесів в своїх клітинах. Незважаючи на свої 

переваги біоремедіація має обмежене застосування, тому що 

очищуючі організми повинні мати змогу виживати і відтворюватись 

в ворожому середовищі, для того, щоб якісно виконувати свою 

роботу. Генетична модифікація дозволяє біотехнологам - 

розробникам бактерії, яка буде стійкою в даному середовищі, 

застосовувати гени, що будуть гарантувати їх виживання.  

 

2. Генно-модифіковані організми в продуктах 

Комбінуючи гени з різних організмів (технології 

рекомбінантної ДНК), біотехнологи в результаті отримують 

організм, що називається "генетично модифікований", "генетично 

розроблений", або "трансгенний". ГМО в продуктах (наявні або ті, в 

розробці) включають лікарські засоби і вакцини, продукти 

харчування і харчові інгредієнти, волокна. Виявлення генів з 

важливими рисами, такі як надання опору шкідникам чи 

підвищення вмісту поживних речовин, є найвагомішим лімітуючим 

фактором в цьому процесі. Однак, дослідження генома і відкриття 

програми для сотень організмів створюють докладну базу даних 

разом з даними аналізу технологій, щоб зрозуміти і 

використовувати ГМО технології і кращого прояву корисних 

властивостей ГМО в продуктах. 

 З кожним роком все більше фермерів надають перевагу 

ГМО рослинам перед їх «звичайними» видами. Більшість з цих 

культур - соя, кукурудза, бавовна, ріпак, і люцерна, генетично 

модифіковані, щоб протистояти шкідникам та гербіцидам. Інші 

культури, що вирощуються на комерційній основі або для польових 

випробувань - це картопля, стійка до вірусу, який може знищити 

велику частину африканських врожаю, рис з підвищеним вмістом 
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заліза і вітамінів, що може покращити ситуацію хронічного 

недоїдання в азіатських країнах, і різноманітні рослини, здатні 

вижити в екстремальних погодних умовах.  ГМО в 

продуктах:переваги та недоліки. 

Переваги: 

1) Культурні рослини: 

- покращення смаку та якості; 

- зменшення часу дозрівання;   

- збільшення вмісту поживних речовин, врожаїв, і стійкості 

до шкідливих факторів; 

- підвищена стійкість до хвороб, шкідників, гербіцидів;  

- нові продукти і технології вирощування. 

2) Тварини: 

- покращене здоровя, продуктивність, стійкість до холоду, і 

нарощування маси; 

- більша кількість і вища якість м'яса, яєць і молока; 

- поліпшення здоров’я тварин і методів діагностики. 

3)Навколишнє середовище: 

- "дружні" біогербіциди і біоінсектициди; 

- охорона грунтів, води,повітря та збереження енергії; 

- біопереробки для лісового господарства; 

- природна переробка відходів; 

- більш ефективна виробництво продуктів. 

 Недоліки: 

1) Безпека: 

- потенційний вплив на здоров'я людини, в тому числі 

алергени, передача генів стійкості до антибіотиків, та ще не вивчені 

фактории; 

- потенційний вплив на навколишнє середовище, в тому 

числі: ненавмисне переміщення трансгенів шляхом перехресного 

запилення, невідомі фактори впливу на інші організми (наприклад, 

грунтові мікроорганізми), втрата флори і фауни. 

2) Інтелектуальна власність: 

- домінування в світовому виробництві продуктів 

харчування декількох компаній; 

- збільшення залежності країн, що розвиваються від 

промислово розвинених країн;  

- біопіратство, або несанкціонована експлуатація природних 
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ресурсів. 

3) Етика: 

- зменшення цінності природних організмів; 

- невміле поводження з природою шляхом змішування генів 

між видами; 

- заперечення стосовно вбудовування генів тварин в рослини 

і навпаки; 

- стрес для тварин. 

4) Маркування: 

- не обов'язкове в деяких країнах (наприклад, США); 

- змішування ГМ культур з органічними продуктами робить 

маркування марним. 

Суспільство 

- нові досягнення можуть бути використані на користь лише 

багатих країн.  

На сьогодні практично неможливо забезпечити повний 

перелік генетично модифікованих продуктів (ГМ продукти 

харчування), оскільки та частина законів, що має регулювати 

вирощування, продаж та застосування ГМО культур є 

недосконалою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


