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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Метою навчальної дисципліни “Основи підприємництва” є 

дати студентам, майбутнім управлінцям, базові знання теорії і 
практики підприємницької діяльності, бізнес-планування та 

сформувати підприємницький тип мислення. 
Сучасний стан економіки України, розвиток її наукової бази 

потребує вирішення складних теоретичних і практичних 
завдань, які вимагають створення і застосування якісно нових 

напрямків економічної теорії та вивчення суміжних наукових 
дисциплін, тісно пов’язаних з нею. Це зумовлює необхідність 

розробки нових навчальних технологій та методів, потребу у 
викладанні таких дисциплін, що дають змогу формувати у 

майбутніх фахівців у галузі економіки, фінансів, управління 
персоналом і т.і. принципово нове сучасне мислення щодо 

процесів, які відбуваються в економіці України, а також науково 

- обґрунтованого корегування та управління ними на будь-якому 
рівні ієрархії, складності і організації. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є : 

• вивчення основних понять, ідей, систем і інструментарію 
підприємництва ; 

• набуття практичних навичок розв’язання конкретних 
ринкових ситуацій виробничої, фінансової і комерційної 
діяльності підприємницьких структур; 

• набуття практичних навичок підготовки бізнес-плану, який 
є основою планування фінансово-господарської діяльності 

підприємства; 

• формування вмінь щодо створення підприємницьких 
структур, пошуку шляхів підвищення ефективності 

підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання. 
Програма розрахована на студентів, які навчаються за 

освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів, а 
також для слухачів факультетів підвищення кваліфікації та 

інститутів післядипломної освіти. 
 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1 
Економічна основа підприємництва 

Тема 1. Економічна основа бізнесу. Економічна основа 
бізнесу. Рушійні сили та ознаки бізнесу. Власність, як основа 
бізнесу і підприємництва. 
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Тема 2. Елементи системи бізнесу. Система бізнесу. 
Функції та принципи підприємництва. Умови організації 

підприємницької діяльності. 

Тема 3. Підприємницька ідея та механізм її втілення. 

Сутність підприємницької ідеї. Методи генерації бізнес ідеї. 
Джерела та оцінка бізнес ідей. 

Тема 4. Бізнес-планування у підприємницькій діяльності. 
Сутність бізнес планування. Структура і послідовність розробки 

бізнес-плану. Організація процесу бізнес-планування. 
Тема 5. Методика розробки бізнес-плану. Методика опису 

підприємства та галузі, характеристика продукту. Методика 
складання плану маркетингу. Методика розробки виробничого 

та організаційного планів. Методика складання фінансового та 
інвестиційного планів. Аналіз потенційних ризиків. 

Змістовий модуль 2 

Організаційні засади підприємництва 

Тема 6. Організаційно-правові форми підприємництва. 

Розвиток підприємницьких структур в Україні. Об’єднання 
підприємств. Господарські товариства. Характеристика 

унітарних підприємств. Характеристика корпоративних 
підприємств.  

Тема 7. Організація підприємницької діяльності. 
Засновницькі документи і статутний фонд. Державна реєстрація 

фізичних та фізичних осіб як суб’єктів підприємницької 
діяльності. Етапи післяреєстраційного періоду суб’єкта 

підприємницької діяльності. Ліквідація суб’єктів 
підприємницької діяльності. 

Тема 8. Ліцензування підприємницької діяльності. Види 
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Порядок 

одержання ліцензії. Переоформлення та анулювання ліцензії.  

Тема 9. Патентування підприємницької діяльності. 
Сутність патентування та види патентів. Порядок одержання 

патенту. Особливості використання патентів. 

Тема 10. Оподаткування підприємницької діяльності. 
Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 
підприємства. Порядок та умови переходу на спрощену систему 

оподаткування – суб’єктів підприємницької діяльності. 
Відповідальність суб’єктів малого підприємництва в сфері 

оподаткування. 
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3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

3.1. Методика виконання контрольної роботи 

Згідно з навчальним планом студенти заочної форми 

навчання виконують контрольну роботу, яка складається з двох 

частин – теоретичної і практичної. 

Мета контрольної роботи – оцінити рівень теоретичних знань 

студентів заочної форми навчання з дисципліни “Основи 

підприємництва”, а також перевірити їх вміння застосовувати на 

практиці основні положення дисципліни. 

Виконанню контрольної роботи повинні передувати 

опрацювання теоретичного матеріалу, рекомендованої 

літератури, нормативно-правових документів. 

Контрольна робота повинна бути подана на перевірку не 

пізніше десяти днів до початку екзаменаційної сесії. Після 

рецензування викладачем, якщо робота не виконана згідно 

зазначених вимог і не зарахована викладачем, вона повинна 

бути перероблена і може бути повторно подана викладачу на 

перевірку. 

3.2. Основні вимоги до змісту роботи 

Для того, щоб контрольна робота була зарахована, вона 

повинна містити вичерпні відповіді на поставлені теоретичні 

питання, згідно визначеного варіанта. Варіант обирається за 

двома останніми цифрами залікової книжки з кроком 30. 

Зміст усіх розділів повинен бути логічним. Необхідно 

уникати суперечностей та повторень. Висновки та узагальнення 

мають бути аргументовані та зроблені для всіх теоретичних 

питань та практичних завдань, які цього вимагають. 

 

3.3. Вимоги до оформлення контрольної роботи 

Контрольну роботу необхідно виконувати на аркуші паперу 

формату А4. Робота повинна бути написана чорнилами без 

виправлень та помарок або надрукована. Текст повинен бути 

нормальної густоти, на кожній сторінці треба залишати поля для 

зауважень викладача. 

Всі сторінки роботи потрібно пронумерувати. 

Перша сторінка заповнюється в такій послідовності: 

1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. 

2. Назва ВНЗу. 
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3. Назва кафедри. 

4. Назва роботи (контрольна робота). 

5. Назва дисципліни, факультету, курсу, групи, прізвище, 

ім’я та по батькові студента. 

6. ПІБ викладача, який перевіряє роботу. 

7. Номер залікової книжки. 

8. Особистий підпис студента. 

На початку контрольної роботи розміщують її план. В тексті 

роботи обов’язково робляться посилання на використані 

літературні джерела. В кінці роботи подається список 

використаної літератури. 

Контрольна робота оцінюватиметься залежно від дотримання 

таких вимог: 

1) Обов’язково відокремлювати цитати від власних думок. 

Цитата, яка наводиться з літературного джерела, береться в 

лапки. Після цитати в квадратних дужках вказується номер 

літературного джерела із загального списку і номери сторінок, 

на яких міститься цитата. Коли цитату взято з INTERNETу, то 

вказується повна адреса INTERNET-сторінки. 

2) Якщо даються визначення термінів, то бажано їх 

виділяти (підкреслювати, виділяти жирним шрифтом, іншим 

кольором тощо). 

3) Крім літературних джерел, варто скористатися всіма 

видами довідкової літератури (довідники, словники). 

4) У списку використаної літератури обов’язково 

вказувати повну назву літературного джерела (див. приклад 

оформлення цитати). Повна назва літературного джерела, 

зазвичай, вказується на передостанній сторінці. 

5) При написанні контрольної роботи не обов’язково 

розбивати її на підпункти, а також не обов’язково робити вступ. 

6) Коли зроблено докладний огляд літературних джерел, а 

обсяг контрольної роботи не дозволяє навести всі цитати, 

бажано у списку використаної літератури вказати назву 

літературного джерела і номери сторінок на яких міститься 

цитата. 

7) Зразок оформлення списку використаної літератури 

наведено в Додатку. 

Приклад оформлення цитати 

… текст … 
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“Підприємництво – це самостійна, ініціативна, 

систематична, на власний ризик господарська діяльність, що 

здійснюється суб’єктами  господарювання (підприємцями) з 

метою досягнення економічних і соціальних результатів та 

одержання прибутку [5, с. 12]. 

… текст … 

 

3.4. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Контрольна робота оцінюється у 60 балів. 

Контрольна робота сума 

Своєчас-

ність  

виконання 

Зміст роботи оформлення 

та стиль 

викладу 

захист 

роботи  теоретичне 

питання  

практичне 

завдання 

3 10 35 3 9 60 

Підсумковий тест оцінюється в 40 балів. 

 

4. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ 
РОБОТИ 

Завдання 1. Основи організації та ведення 

підприємницької діяльності 
1. Бізнес і підприємництво в ринковій економіці.  

2. Рушійні сили та ознаки бізнесу. 

3. Власність, як економічна основа бізнесу і 

підприємництва. 

4. Складові системи бізнесу. 

5. Функції та принципи підприємництва. 

6. Умови організації підприємницької діяльності. 

7. Особистість підприємця.  

8. Права та обов’язки підприємця. 

9. Приватний підприємець, як суб’єкт господарювання. 

10. Сутність підприємницької ідеї. 

11. Методи генерації бізнес-ідей. 

12. Джерела ідей. 

13. Оцінка бізнес-ідей. 

14. Сутність бізнес-планування. 

15. Розвиток підприємницьких структур в Україні. 

16. Підприємницькі товариства. 

17.  Засновницькі документи і статутний фонд. 

18. Державна реєстрація фізичних осіб - суб’єктів 
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підприємницької діяльності.  

19. Державна реєстрація юридичних осіб - суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

20. Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності в 

державних органах. 

21. Ліквідація фізичних осіб - суб’єктів підприємницької 

діяльності.  

22. Ліквідація та реорганізація підприємства.  

23. Види господарської діяльності, що підлягають 

ліцензуванню. 

24. Порядок одержання ліцензії. 

25. Переоформлення та анулювання ліцензії. 

26. Види діяльності, що підлягають патентуванню. 

27. Види патентів, що використовуються у підприємницькій 

діяльності. 

28. Порядок використання патенту.  

29. Сутність та методи державного регулювання 

підприємництва. 

30. Державна політика підтримки підприємництва. 

 

Завдання 2. Фінансова та інвестиційна діяльність 

підприємств 

1. Характеристика підприємницької діяльності у сфері 

виробництва.  

2. Особливості підприємництва у сфері торгівлі. 

3. Посередницька підприємницька діяльність. 

4. Підприємництво у сфері надання фінансових послуг. 

5. Порядок відкриття підприємством рахунків в банківських 

установах. 

6. Грошові розрахунки в діяльності підприємств. 

7. Безготівкові операції та розрахунки. 

8. Загальні принципи ведення касових операцій. 

9.  Поточне планування підприємницької діяльності. 

10. Аналіз діяльності підприємств. 

11. Інформаційне забезпечення фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

12. Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і 

класифікація.  

13. Доходи та результати діяльності підприємств. 
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14. Сутність та класифікація витрат підприємства. 

15. Прибуток як економічна категорія. 

16. Планування прибутку. 

17. Сутність та функції податків. 

18. Елементи оподаткування. 

19. Система оподаткування України. 

20. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва. 

21. Умови переходу на єдиний податок. 

22. Поняття та структура інвестицій. 

23. Види та форми інвестицій і їх облік. 

24. Поняття інвестиційного процесу. 

25. Характеристика інвестиційних проектів. 

26. Вартість грошей і час в підприємницький діяльності. 

27. Майбутня та теперішня вартість грошей. 

28. Критерії доцільності інвестицій. 

29. Внутрішня норма прибутковості інвестицій. 

30. Методи визначення доцільності інвестицій. 

Варіант обирається за двома останніми цифрами залікової 

книжки з кроком 30. 

 

5. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Практичне завдання контрольної роботи полягає у розробці 

механізму створення власної справи. Механізм створення 

власної справи необхідно зробити у наступній послідовності: 

1. Сфера бізнесу обирається у тій галузі, яка має найбільшу 

підприємницьку привабливість. Вихідні дані для визначення 

підприємницької привабливості галузі наведені в таблиці 1. 

Методика визначення підприємницької привабливості галузі 

наведена нище і здійснюється за наступними основними 

елементами. 

1.1. Рівень перспективності розвитку галузі (СРП1) 

оцінюється на основі наступних основних показників та 

характеристик: 

• важливість галузі в економіці країни. Кількісна оцінка 

цього показника включає в себе питому вагу продукції галузі у 

валовому внутрішньому продукті (ВВП) країни з урахуванням 

здійснення структурної перебудови економіки; 

• стійкість галузі до економічного падіння. Рівень цієї 
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стійкості визначається на основі аналізу співвідношення 

динаміки обсягу галузевого виробництва продукції і динаміки 

ВВП країни; 

• забезпеченість розвитку галузі власними фінансовими 

ресурсами. Для такої оцінки використовують показник питомої 

ваги капітальних вкладень, які здійснюються за рахунок власних 

фінансових ресурсів підприємств галузі; 

• рівень державної підтримки розвитку галузі. Цей 

показник вимагає оцінки рангової значимості галузі за трьома 

критеріями: обсягом державних капітальних вкладень в галузь; 

обсягом пільгового державного кредитування підприємств 

галузі; системою податкових пільг, пов’язаних з діяльністю 

підприємств галузі; 

1.2. Рівень середньогалузевої рентабельності діяльності 

підприємств галузі (СРП2) здійснюється на основі наступних 

коефіцієнтів: 

� коефіцієнт рентабельності активів. Він дозволяє 

оцінювати рівень генерації прибутків активами підприємств з 

урахуванням галузевої специфіки їх діяльності; 

� коефіцієнт рентабельності власного капіталу. Він є 

пріоритетним в системі показників даної групи, оскільки 

дозволяє оцінювати середньогалузеву норму прибутковості 

інвестицій; 

� коефіцієнт рентабельності реалізації продукції. Цей 

показник дає уяву про норму галузевого прибутку у складі 

середніх цін на її продукцію; 

� коефіцієнт рентабельності поточних витрат. 

Використання цього показника дає уяву про потенційні 

можливості формування діапазону цін на продукцію з позицій 

наявного рівня витрат на її виробництво та реалізацію. 

1.3. Рівень галузевих підприємницьких ризиків (СРП3) 

оцінюється на основі наступних показників: 

♦ коефіцієнт варіації (відносні зміни) середньо галузевого 

показника рентабельності власного капіталу за роками. При 

розрахунку вважати незмінними витрати та власний капітал в 

поточному та прогнозному роках; 

♦ рівень конкуренції в галузі. Кількісно цей показник 

характеризує число підприємств, які функціонують в даній 

галузі (в порівнянні з іншими галузями), а також число 
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підприємств, які є монополістами на ринку (за критерієм 

питомої ваги реалізації продукції); 

♦ рівень інфляційної стійкості цін на продукцію галузі. 

Таку оцінку можна отримати шляхом співвідношення 

показників динаміки рівня цін на продукцію галузі з динамікою 

індексу оптових цін в цілому по країні або індексу інфляції; 

♦ рівень соціальної напруги в галузі. Таку оцінку можна 

проводити шляхом порівняння середнього показника заробітної 

плати працівників галузі з реальним рівнем прожиткового 

мінімуму в країні. 

На основі оцінки трьох перерахованих елементів 

(синтетичних оціночних характеристик) та їх рангової 

важливості в загальній характеристиці підприємницької 

привабливості розраховуються інтегральні показники рівня 

підприємницької привабливості галузей економіки. 

На першому етапі розрахунків розраховується рангова 

значимість галузей по кожному елементу їх оцінки. В процесі 

такої оцінки всі аналітичні показники, які використовуються для 

характеристики окремих елементів інвестиційної привабливості 

галузей, розглядуються як рівнозначні (при необхідності 

значимість кожного із аналітичних показників може бути 

диференційована на основі експертної оцінки). Рангова 

значимість галузі по кожному елементу оцінки визначається як 

середня рангова її значимість за всіма використовуваними в 

даний момент показниками. 

На другому етапі розрахунків на основі рангової значимості 

галузі за кожним елементом розраховується інтегральний 

ранговий показник оцінки їх підприємницької привабливості. 

Враховуючи, що окремі елементи оцінки грають різну роль у 

прийнятті інвестиційних рішень, їх значимість диференціюється 

експертним шляхом. В процесі проведення оцінки 

підприємницької привабливості окремих галузей економіки 

експертним шляхом встановлена наступна значимість окремих 

елементів при розрахунку інтегрального рангового показника: 

• рівень перспективності розвитку галузі – 20%; 

• рівень середньогалузевої рентабельності діяльності 

підприємств галузі – 65%; 

• рівень галузевих підприємниьких ризиків – 15%. 

Розрахунок інтегрального рангового показника оцінки 
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підприємницької привабливості галузей економіки здійснюється 

за формулою 

і

n

t

іо ЗЕГСРПІРП ×=∑
=1

,    (1) 

де ІРПо – інтегральний ранговий показник підприємницької 

привабливості галузі економіки;  

СРПі – середній ранговий показник елемента оцінки галузі; 

ЗЕГі – значимість відповідного елемента в загальній оцінці 

галузі, виражена десятковим дробом. 

 

2. Описати загальну характеристику бізнесу у галузі, яка має 

найбільшу привабливість за Вашим варіантом. 

3. Визначити особливості обраного Вами продукту, який 

сформує базу для ведення підприємницької діяльності. 

4. Навести характеристику конкурентного середовища у 

сфері бізнесу, тобто назвати основних конкурентів, визначити 

їхні переваги та недоліки, а також зазначити як недоліки в їхній 

діяльності можуть бути використані вами для входження у 

ринок. 

5. Дати характеристику споживачів вашої продукції, зокрема 

визначити сегментацію споживачів за віком, статтю чи іншою 

ознакою та з акцентувати увагу на той сегмент співпрацю з яким 

Ви візьмете за основу. 

6. Визначити розмір бізнесу. Виходячи із рівня дослідженої 

конкурентної боротьби, споживчого ринку, особливостей 

продукту з яким ви виходите на ринок; визначити чи самостійно 

Ви організовуватиме діяльність, чи потрібні наймані 

працівники. Якщо будуть залучатися працівники, то необхідно 

визначити їхню кількість та кваліфікаційні вимоги. У 

відповідності до цього, зазначити якому бізнесу  (малому, 

середньому, великому) Ви віддасте перевагу. 

7. Обрати організаційно-правову форму ведення бізнесу у 

відповідності до обраного розміру бізнесу. Зокрема 

обґрунтувати здійснення підприємницької діяльності фізичною 

особою чи юридичною. 

8. Відповідно до обраної організаційно-правової форми 

зазначити установчі документи та основні вимоги щодо них. 

9. Описати порядок державної реєстрації відповідно до 

обраної організаційно-правової форми (де проводиться, хто 
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провидить, на підставі яких документів, в які терміни, у 

відповідності до яких нормативно-правових документів). 

10. Зазначити процедуру післяреєстраійного періоду (в яких 

державних органах необхідно зареєструватися новоствореному 

суб’єкту підприємницької діяльності). 

11. Зазначити необхідність ліцензування чи патентування 

вашої сфери підприємницької діяльності. Відповідно до 

нормативно-правових документів описати процедуру одержання 

ліцензії чи торгового патенту. 

12. Визначити економічну доцільність ведення 

підприємницької діяльності шляхом співвідношення її доходної 

та витратної частини. 
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Таблиця 1 

Вихідні дані для визначення підприємницької привабливості галузі 

№ 

п/п 

Назва показника (для показників, де не 
вказана розмірність, млн.грн.) 

Значення показника для галузей (підгалузей) 
Для 

держави 

вцілому 
Буді-

вельна 

Сільське 

господ-

дарство 

Енерге-

тична 

Обробна 

промис-

ловість 

Транс-

портна 

Приладо-

буду-

вання 

Легка 

проми-

словість 

Харчова 

проми-

словість 

1 
Поточна валова продукція 285*n 125*n 390*n 480*n 116*n 410*n 180*n 212*n 2198*n 

Перспективна валова продукція 322*n 143*n 450*n 530*n 97*n 385*n 245*n 219*n 2391*n 

2 Обсяги капіталовкладень 68*n 117*n 154*n 29*n 59*n 197*n 53*n 50*n 727*n 

3 
Капіталовкладення власних ресурсів 

підприємств галузі 
50*n 54*n 41*n 19*n 50*n 43*n 37*n 29*n Х 

4 Державні капіталовкладення в галузь 14,22*n 56,7*n 67,8*n 8,5*n 2,79*n 107,8*n 4,8*n 14,7*n Х 

5 Сума державних пільгових кредитів 35*n 159*n 151*n 618*n 20*n 103*n 119*n 63*n Х 

6 

Інтегральний показник, який 

характеризує відсоток пільг для 

підприємств галузі, % 

7,15*n 17,9*n 3,05*n 12,2 5,5*n 3,55*n 3,97*n 6,1*n Х 

7 
Сумарна вартість активів підприємств 

галузі 
200*n 565*n 266*n 268*n 169*n 756*n 121*n 119*n Х 

8 
Витрати, пов'язані з виробництвом та 

реалізацією продукції 
220*n 94*n 293*n 432*n 96*n 400*n 150*n 174*n Х 

9 
Вартість власного капіталу 

підприємств галузі 
160*n 508,5*n 199,5*n 174,2*n 

113,23*

n 

589,68*

n 
71,39*n 

103,53*

n 
Х 

10 Кількість підприємств, тис.шт. 203*n 82*n 42*n 67*n 585*n 16*n 448*n 101*n Х 

11 
Реалізація продукції підприємствами-

монополістами 
29*n 81*n 83*n 102*n 25*n 70*n 170*n 4*n Х 

12 
Зміна цін на продукцію (для галузі) 
та індекс інфляції (для країни) 

1,002*n 1,001*n 1,003*n 1,102*n 1,005*n 1,051*n 1,006*n 1,011*n 1,012 

13 
Сер. зарплата (для галузі) та реальний 

прожитковий мін. (для країни), грн. 
610*n 512*n 479*n 504*n 995*n 731*n 525*n 895*n 605 

n- остання цифра залікової книжки 
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Додаток 

Приклади оформлення бібліографічного опису 

Характеристика 

джерела 

Приклад оформлення 

Книги:  

 

Один автор 

1. Василій Великий. Гомілії / Василій 

Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — 

Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела 

християнського Сходу. Золотий вік патристики 

ІV—V ст. ; № 14). 

Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної 

дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, 

спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : 

Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — 

(Бібліотека наукового щорічника "Україна 

дипломатична" ; вип. 1). 

Без автора Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого 

монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-

Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу). 

Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. 

Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] 

с. 

Законодавчі 

та нормативні 

документи 

1. Кримінально-процесуальний кодекс 

України : за станом на 1 груд. 2005 р. / 

Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : 

Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека 

офіційних видань). 

Електронні 

ресурси 

1. Богомольний Б. Р. Медицина 

екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] 

: навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів 

акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. 

Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — 

Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека 

студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-

ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 

Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-

2000.— Назва з контейнера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


