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ОПОДАТКУВАННЯ І ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО  
ПЛАНУВАННЯ 

Аргументовано необхідність подолання розбіжностей у системах податкового і бухгалтерського 
обліку як основи удосконалення практики оподаткування і внутрішньофірмового планування.  

Вступ і актуальність проблеми 

Одним з основних завдань реформування податкової системи України є покращення податко-
вого і бухгалтерського обліку. Низка суперечностей, притаманних традиційній системі податково-
го і бухгалтерського обліку, зокрема щодо оцінки активів і зобов’язань, покликаний розв’язати 
недавно прийнятий Податковий кодекс [1]. Однак, її вдосконалення вбачається у подальшому 
спрощенні і поліпшенні методологічних підходів до ведення бухгалтерського обліку, зближенні 
останнього з податковим з тим, щоб зрештою вийти на формування єдиної системи, котра буде 
синтезувати кращі сторони як бухгалтерського, так і податкового обліку, і сприятиме подоланню 
існуючих нині у цих системах недоліків, як-то труднощів у визначенні бази оподаткування; тру-
домісткості ведення обліку і, як наслідок — перевантаженості бухгалтерських працівників; деяких 
труднощів під час нарахування податків і захисті інформації; неточностей у розрахунках фінансо-
вих показників у частині внутрішньофірмового планування тощо. 

Метою статті є виявлення розбіжностей в системі бухгалтерського та податкового обліку на 
основі аналізу показників податкової, бухгалтерської та фінансової звітності та розробка пропози-
цій з подолання цих розбіжностей. 

Аналіз проблеми 

Модель структури бух-
галтерського обліку су-
часного підприємства 
показано на рис. 1. 

Як випливає з рис. 1, 
структура сучасного бухга-
лтерського обліку скла-
дається з фінансового, 
управлінського та податко-
вого. Однак, на практиці 
податковий облік відокремлюється від бухгалтерського у частині фінансового та управлінського, в ре-
зультаті чого структура обліку модифікується і набуває вигляду, який показано на рис. 2. 

З рис. 2 видно, що у побудові фінансового, управлінського і податкового обліку виника-
ють певні відмінності та 
розбіжності, для вияв-
лення яких розглянемо 
окремі складові цієї стру-
ктури докладніше.  

Бухгалтерський облік є 
процесом виявлення, ви-
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Рис. 1. Модель структури бухгалтерського обліку сучасного підприємства 
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Рис. 2. Модифікована структура бухгалтерського та податкового обліку 
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мірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяль-
ність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам [2]. Бухгалтерський облік — це упоря-
дкована система регістрів із затвердженим планом рахунків, своєю аналітикою, завдяки чому до-
сягається досить високий ступінь об’єктивності фінансових показників [3]. Об’єктами бухгалтер-
ського обліку є майно підприємства, його зобов’язання і господарські операції, здійснювані ним у 
процесі діяльності. Виходячи з цього, основним завданням бухгалтерського обліку є формування 
повної і достовірної інформації про діяльність підприємства і його майнове становище. Така інфо-
рмація потрібна внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності — керівникам, засновникам, 
учасникам і власникам майна підприємства, та зовнішнім — інвесторам, кредиторам й іншим ко-
ристувачам бухгалтерської звітності. 

Фінансовий і управлінський облік — це дві різні галузі єдиної системи обліку, кожна з яких має 
своє призначення і відіграє свою роль в управлінні підприємством, забезпеченні необхідною інфо-
рмацією різнопланових користувачів, що буде показано нижче. Розкриємо також певні відміннос-
ті, що проявляються в побудові фінансового і податкового обліку. 

Фінансовий облік — це сукупність правил та процедур, які забезпечують підготовку і оприлю-
днення інформації про результати діяльності підприємства [4]. Організація фінансового обліку 
повинна забезпечити: суцільне, повне і безперервне відображення усіх господарських операцій, 
які відбулися за звітний період; складання встановленої фінансової (бухгалтерської) звітності; 
постачання необхідною та вірогідною інформацією користувачів. Об’єктами фінансового обліку, 
що відображається як на синтетичних, так і на аналітичних рахунках є [5]: 

— активи підприємства: основні засоби, нематеріальні активи, капітальні вкладення, довго-
строкові та короткострокові фінансові вкладення, виробничі та товарні запаси, розрахунки з дебі-
торами, грошові кошти, інші активи; 

— джерела власних засобів: статутний фонд (капітал), резервний (страховий) фонд, фонди і ре-
зерви спеціального та цільового призначення, нерозподілений прибуток, інші джерела власних 
засобів; 

— зобов’язання (пасиви) підприємства: довгострокові і короткострокові кредити банків та по-
зикові кошти, розрахунки з кредиторами, інші короткострокові зобов’язання; витрати підприємств 
за їхніми елементами і доходи за їхніми видами; 

— фінансові результати діяльності підприємств і їх розподіл; 
— господарські операції, пов’язані з придбанням ресурсів, процесом виробництва та реалізації. 
Отже, принципово важливим питанням фінансового обліку є методологія та організація обліку 

витрат і доходів. Саме у цьому питанні проявляються відмінності побудови фінансового обліку від 
податкового. 

В Україні діє інтегрований принцип відображення в обліку витрат, за яким елементи витрат в 
єдиному обліковому циклі групуються за цільовим призначенням (за замовленням, видами проду-
кції тощо). 

Доходи обліковуються за їхніми видами загалом по підприємству: розробляється детальна но-
менклатура доходів за їхніми видами і створюється відповідна система рахунків, на яких накопи-
чуються доходи підприємства впродовж звітного періоду (доходи від реалізації, фінансові доходи, 
позареалізаційні доходи та ін.). 

Наприкінці звітного періоду (кварталу, ро-
ку) доходи за звітний період порівнюються з 
витратами і визначається фінансовий резуль-
тат (табл. 1). 

За даними фінансового обліку складається 
фінансова (бухгалтерська) звітність підприєм-
ства, яка включає в себе «Баланс», «Звіт про 
фінансові результати», «Звіт про зміни у фі-
нансовому становищі», «Звіт про рух грошових коштів» та ін. Така інформація не є комерційною 
таємницею і призначена як для внутрішніх, так і зовнішніх користувачів. 

Управлінським обліком називають ту частину системи бухгалтерського обліку, що забезпечує 
потребу керівництва в інформації. Управлінський облік — це процес виявлення, вимірювання, 
накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується 
управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та для забезпе-
чення відповідного підзвітного використання ресурсів. 

Таблиця 1 

Фінансові результати звітного періоду 

Матеріальні затрати Рахунки доходів 

Затрати на оплату праці Доходи від реалізації 

Затрати на амортизацію Фінансові доходи 

Витрати по податках Позареалізаційні доходи 
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Система управлінського обліку повинна відповідати функціональному поділу підприємства і 
забезпечувати ефективність роботи кожної сфери діяльності. Такий підхід до організації обліку 
допускає визначення таких складових частин управлінського обліку: 

1. Управлінський облік постачальницько-заготівельної діяльності. Задовольняє інформаційні 
потреби щодо формування заготівельної вартості ТМЦ (товарно-матеріальних цінностей), в опти-
мальних розмірах товарно-виробничих запасів, вибору постачальника тощо. 

2. Управлінський облік виробничої діяльності (центральна ланка). Забезпечує складання кош-
торисів витрат виробничої собівартості, зокрема кошторису загальновиробничих витрат, прове-
дення класифікації витрат виробництва, обрання методів розподілу загальновиробничих витрат 
між виробництвами, центрами відповідальності та видами продукції. Кінцевим продуктом є пла-
нування, облік та калькулювання виробничої собівартості продукції, і контроль виробничих ви-
трат. 

3. Управлінський облік витрат на робочу силу. Задовольняє інформаційні потреби щодо витрат 
на робочу силу (професійний і кваліфікаційний склад, форм і систем оплати праці, преміювання). 

4. Управлінський облік інвестиційної діяльності і фінансування. Забезпечує потреби у капіталі 
(планування і аналіз фінансів). 

5. Управлінський облік фінансово-збутової діяльності. Задовольняє інформаційні потреби про 
ринки збуту продукції, ціни на неї, складання кошторису витрат на збут, аналіз виконання кошто-
рису, визначення прибутковості виробництва, реалізації та рентабельності реалізованої продукції 
(розрахунок варіантів альтернативних дій). 

6. Управлінський облік організаційної діяльності. Задовольняє інформаційні потреби менедже-
рів різних рівнів про витрати, пов'язані з управлінням підприємством в цілому та за центрами від-
повідальності. Забезпечує складання кошторисів адміністративних (облік, аналіз, контроль) і част-
ково загальновиробничих витрат. 

Узагальнювальна порівняльна характеристика особливостей та відмінностей фінансового та 
управлінського обліку наведена у табл. 2. 

Таблиця 2  
Порівняльна таблиця фінансового та управлінського обліку 

¹ Ознака Фінансовий облік Управлінський облік 

1 Обов’язковість  
ведення обліку 

визначається національним  
законодавством 

визначається потребами управлінського  
персоналу підприємства 

2 Мета обліку складання фінансової,  
статистичної, податкової звітності 

надання інформації для планування,  
аналізу та контролю при оперативному управ-
лінні та визначенні стратегії  
майбутнього розвитку підприємства 

3 Користувачі  
інформації 

зовнішні (державні, податкові  
органи, кредитори) і внутрішні 

обмежене коло працівників управлінського пе-
рсоналу підприємства 

4 Об’єкти обліку  
та звітності. підприємство в цілому центри відповідальності, окремі підрозділи 

5 Частота подання зві-
тності місячна, квартальна, річна 

зміна, доба, тиждень, декада 
(визначається потребами управлінського пер-
соналу підприємства) 

6 Точність  
інформації точна і визначається законодавчо визначається управлінським персоналом і має 

велику кількість приблизних оцінок 

7 Часовий аспект відображає минулі події на підставі аналізу минулих подій  
розробка планів на майбутнє 

8 Ступінь відкритості 
інформації 

відкрита внутрішнім і зовнішнім ко-
ристувачам 

відкрита вузькому колу управлінського персо-
налу і більшість інформації є  
комерційною таємницею 

 
Податковий облік — це групування за даними бухгалтерського обліку потрібної інформації у 

податкових деклараціях із податку на додану вартість (ПДВ) і податку на прибуток підприємства, 
складання розрахунків з акцизного збору та інших платежів до державного і місцевого бюджетів 
[6]. 

Оскільки у податковому обліку до прийняття нового Податкового кодексу валові витрати і ва-
лові доходи відображалися за першою подією, якою була дата надходження (сплата) коштів чи 
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продаж (купівля) товарів, (робіт, послуг), то при цьому застосовувався як касовий метод, так і ме-
тод нарахування. Натомість у фінансовому обліку використовується лише метод — нарахування. 
Саме ця розбіжність зумовила найсуттєвіші відмінності податкового і фінансового обліку, які, 
зрештою, проявляються у тому, що не співпадають суми прибутків (збитків) за їхніми даними, та у 
виникненні відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань. 

Особливо важливо за даними податкового обліку визначити оподатковуваний прибуток, так як 
він традиційно обчислювався за іншою методикою, ніж фінансові результати у загальноприйнято-
му економічному розумінні. 

У бухгалтерському обліку визнання доходів та витрат (і, відповідно, прибутку) традиційно від-
бувається за принципом нарахування (див. ст. 4 Закону про бухгалтерський облік).  

Податкове законодавство під час формування оподатковуваного прибутку виходило з того, що 
прибуток обчислювався шляхом зіставлення суми валових доходів із сумою валових витрат й амо-
ртизаційних відрахувань. Валові доходи і валові витрати визначалися не за принципом нарахуван-
ня доходів і витрат, а за першою подією. Внаслідок цього виникали різниці між прибутком, відо-
браженим у бухгалтерському обліку та оподатковуваним прибутком, порядок обліку яких регла-
ментується П(С)Б0-17. Причиною виникнення таких різниць також були обмеження з віднесення 
деяких витрат до складу валових у податковому обліку, але які в бухгалтерському обліку визнава-
лись витратами у повній сумі, та інші причини.  

Ці різниці бувають постійні і змінні, тобто такі, які не анулюються чи анулюються в наступних 
звітних періодах [7]. У разі виникнення змінних різниць витрати з податку на прибуток визнача-
ються і відображаються в бухгалтерському обліку та «Звіті про фінансові результати» у сумі, що 
обчислюється шляхом застосування податкової ставки податку на прибуток до бухгалтерського 
прибутку. Змінні різниці між податком на прибуток, обчисленим у бухгалтерському і податковому 
обліку, відносяться до відстрочених податкових активів чи зобов'язань. У випадку виникнення 
постійних різниць в бухгалтерському обліку та «Звіті про фінансові результати» в якості витрат з 
податку на прибуток відображалась сума податку на прибуток, обчислена відповідно до вимог 
Закону про прибуток. Відстрочені податкові активи і зобов'язання при цьому не відображалась. 

Згідно з п. 15 П(С)БО-17 у проміжній фінансовій звітності відстрочені податкові активи і від-
строчені податкові зобов’язання можуть не наводитися і, відповідно, на цю дату не обчислювати-
ся. У таких випадках у статті «Податок на прибуток від звичайної діяльності» проміжного звіту 
про фінансові результати наводиться лише сума поточного податку на прибуток (податкового), а 
на дату річного балансу в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності здійснювалось відповідне 
коректування (збільшення, зменшення) суми витрат з податку на прибуток, виходячи з облікового 
прибутку (збитку) за звітний рік [8]. 

Отже, у традиційному податковому і фінансовому обліку до введення в дію Податкового коде-
ксу існували відмінності в оцінці активів і зобов'язань. Наприклад, витрати на утримання об'єктів 
соціальної сфери, легкового автотранспорту, кошти, перераховані як благодійні внески, не вклю-
чались до валових витрат в податковому обліку, але відображались у фінансовому обліку як опе-
раційні витрати; доходи і витрати майбутніх періодів у податковому обліку відображались повніс-
тю відразу, а у фінансовому обліку їх зараховують на умовах принципу відповідності, виходячи з 
терміну, на який вони розраховані. У податковому обліку у валові витрати включали суми авансів, 
перерахованих постачальникам, а у валові доходи — суми авансів, отриманих від покупців. У фі-
нансовому обліку такі суми до виручки (доходів) не зараховують, а відображають як дебіторську і 
кредиторську заборгованості. Вартість виробничих запасів включали до валових витрат не в мо-
мент їх витрачання, як це передбачено у фінансовому обліку, а під час надходження від постача-
льників (оприбуткуванні на склад). 

Покажемо облік різниць між бухгалтерським і податковим прибутком, що зберігався до вве-
дення в дію нового Податкового кодексу, розглянувши конкретні ситуації.  

Приклад 1 
ТОВ «Альфа» не займається транспортними перевезеннями, але має в себе на балансі легковий 

автомобіль. Відповідно до діючого законодавства це підприємство в податковому обліку відносить 
витрати на придбання ПММ для цього автомобіля в сумі 50 %. У бухгалтерському обліку ці ви-
трати в повній сумі списуються на адміністративні. У 1 кв. поточного року ці витрати склали 
10000,00 грн без врахування ПДВ. Дані про прибуток підприємства на кінець 1 кварталу наведені 
у табл. 3. 
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Таблиця 3 
Дані про прибуток ТОВ «Альфа» станом на кінець 1 кварталу 

Показники Звіт про фінансові ре-
зультати, грн 

Декларація про при-
буток, грн 

Прибуток без урахування витрат на ПММ для легкового автомо-
біля (умовно) 250 000,00 250 000,00 

Витрати на ПММ для легкового автомобіля 10 000,00 5 000,00 
Прибуток від звичайної діяльності до оподатковування 240 000,00 245 000,00 
Податок на прибуток від звичайної діяльності (25 %) 60 000,00 61 250,00 

З табл. 3 бачимо, що у підприємства виникла постійна різниця між величиною податку на прибуток 
згідно з даних податкової декларації і бухгалтерського обліку у сумі 1250,00 грн. Бухгалтерський об-
лік цієї різниці показано у табл. 4.  

Таблиця 4  
Різниця між величиною податку на прибуток згідно з даними податкової декларації і бухобліку 

№  Зміст операції 
Бухгалтерський облік 

Сума, грн Дебет Кредит 

1 Відображено податок на прибуток згідно з даними  
бухгалтерського обліку 981 641/прибуток 60 000,00 

2 Віднесено різницю на збільшенні витрат з податку  
на прибуток 981 641/прибуток 1 250,00 

У звіті про фінансові результати в рядку 180 буде показана сума 61250,00 грн. 

Приклад 2 
Припустимо, що до кінця 1 кварталу поточного року ТОВ «Омега» одержало попередню оплату від покупця в сумі 

10000,00 грн (без ПДВ). Дані про прибуток підприємства показані у табл. 4. У звіті про фінансові результати отриманий 
аванс у складі доходів не враховується, тому що він формує звичайну кредиторську заборгованість. Різниця у сумі 
25000,00 грн (65000,00—62500,00) є змінною різницею через те, що вона буде анульована в наступному звітному періо-
ді. Бухгалтерський облік цієї різниці в поточному і наступному кварталах показано послідовно у табл. 5—8. 

Приклад 3 
Припустимо, що до кінця 1 кварталу поточного року ТОВ «Альфа» здійснило попередню оплату постачальнику в сумі 

10000,00 грн (без ПДВ). Дані про прибуток підприємства наведені у табл. 9.  
 

Таблиця 5 
Розрахунок прибутку ТОВ «Омега» в системі податкового і бухгалтерського обліку на кінець 1 кварталу 

Показники Звіт про фінансові 
результати, грн 

Декларація про 
прибуток, грн 

Прибуток без врахування отриманої попередньої оплати (умовно) 250 000,00 250 000,00 

Сума отриманої попередньої оплати від покупця – 10 000,00 

Прибуток від звичайної діяльності до оподатковування 250 000,00 260 000,00 

Податок на прибуток від звичайної діяльності (25 %) 62 500,00 65 000,00 

 
Таблиця 6  

Відображення прибутку ТОВ «Омега» на кінець 1 кварталу 

№  
 Зміст операції Бухгалтерський облік Сума, грн Дебет Кредит 

1 Відображено податок на прибуток згідно даних  
бухгалтерського обліку 981 641/прибуток 62 500,00 

2 Віднесено різницю на збільшення відстрочених  
податкових активів 17 641/прибуток 2 500,00 
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Таблиця 7  
Дані про прибуток ТОВ «Омега» на кінець 2 кварталу 

Показники Звіт про фінансові  
результати, грн 

Декларація про 
прибуток, грн 

Прибуток без урахування відвантаження з попередньої оплати  
минулого кварталу (умовно) 290 000,00 290 000,00 

Доход від реалізації продукції, оплата за яку була отримана  
минулого кварталу 10 000,00 – 

Прибуток від звичайної діяльності до оподатковування 300 000,00 290 000,00 
Податок на прибуток від звичайної діяльності (25 %) 75 000,00 72 500,00 

Таблиця 8 
Відображення прибутку підприємства ТОВ «Омега» на кінець 2 кварталу 

№  Зміст операції 
Бухгалтерський облік 

Сума, грн 
Дебет Кредит 

1 Відображено податок на прибуток згідно даних податкового обліку 981 641/прибуток 72 500,00 

2 Віднесено різницю на збільшення відстрочених податкових активів 981 17 2 500,00 

Таблиця 9  
Дані про прибуток ТОВ «Альфа» з урахуванням попередньої оплати на кінець 1 кварталу 

Показники Звіт про фінансові 
результати, грн 

Декларація про 
прибуток, грн 

Прибуток без врахування отриманої попередньої оплати (умовно) 250 000,00 250 000,00 
Сума здійсненої попередньої оплати постачальнику – 10 000,00 
Прибуток від звичайної діяльності до оподатковування 250 000,00 240 000,00 
Податок на прибуток від звичайної діяльності (25 %) 62 500,00 60 000,00 

 
Бухгалтерський облік цієї змінної різниці у сумі 2500,00 у першому та наступних кварталах ро-

зглянуто послідовно у таблицях 10—11. 
Таблиця 10  

Облік прибутку ТОВ «Альфа» в системі податкового обліку на кінець 1 кварталу 

№  Зміст операції 
Бухгалтерський облік 

Сума, грн 
Дебет Кредит 

1 Відображено податок на прибуток згідно з даними  
податкового обліку 981 641/прибуток 60 000,00 

2 Віднесено різницю на збільшення відстрочених  
податкових активів 981 54 2 500,00 

Таблиця 11  
Облік прибутку ТОВ «Альфа» в системі бухгалтерського обліку на кінець 2 кварталу 

№ 
п/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума, грн Дебет Кредит 

1 Відображено податок на прибуток згідно з даними  
бухгалтерського обліку (умовно) 981 641/прибуток 90 000,00 

2 Віднесено різницю на збільшення відстрочених  
податкових активів 54 981 2 500,00 

 
Отже, для правильного відображення в бухгалтерському обліку різниць між податком на при-

буток, отриманого в системі бухгалтерського і податкового обліку, подальшого списання відстро-
чених податкових активів чи зобов’язань у наступних звітних періодах, необхідно відстежувати 
операції, що привели до виникнення таких різниць. 

Власне кажучи, податковий облік забезпечував звітність не тільки суто за податками, але й за 
зборами і платежами, які за своїм економічним змістом неоднорідні, оскільки підприємства беруть 
активну участь у формуванні державного бюджету, фондів соціального страхування і соціального 
забезпечення шляхом сплати податків, зборів і платежів. 
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Висновки 

1. Чинні нині методи оподаткування прибутку мають забезпечувати оподаткування реального 
прибутку за єдиним бухгалтерським обліком, що дозволить підприємствам (особливо промисло-
вим) оновлювати свій парк основних засобів, залучати необхідну кількість виробничих запасів, 
збільшувати матеріальні стимули до праці, позбутися кризи нестачі обігових коштів. Це не супе-
речить принципам Податкового кодексу України і сприятиме зведенню основних положень вітчи-
зняного обліку у відповідність до системи національних і міжнародних стандартів, створить єдину 
базу і основу для впровадження внутрішньофірмового планування. 

2. Новий Податковий кодекс забезпечує умови для зменшення, а у перспективі і повного подо-
лання розбіжностей між податковим і бухгалтерським обліком, створює можливості розробки 
єдиних методик у частині визнання доходів і витрат. 

3. Впровадження методики обліку за принципом нарахувань, коли дохід визначається за датою 
переходу покупцеві права власності на товар, взамін методиці, що побудована на принципах пер-
шої події, прискорить вирішення проблеми створення єдиного бухгалтерського обліку, придатного 
для системи оподаткування та відображення бухгалтерських і фінансових операцій. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Податковий кодекс України. №2755-VI від 2 грудня 2010 року // Аргументы недели. Спецвыпуск. — 2010. — 194 с. 
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». № 996-XIV, від 16.07.1999р. // Відо-

мості Верховної Ради України вiд 08.10.1999 — 1999 р., № 40, ст. 365. 
3. Щодо бухгалтерського та податкового обліку. Лист Міністерства фінансів України № 051-291-205/1222 від 

25.07.2002 // «Бізнес-Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації». № 35/1-2, 26 серпня 2002 року. 
4. Бухгалтерський облік : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко 

та інші] Ч.1. — К. : КНЕУ, 2002. — 370 с. 
5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. — К.: Федерація професійних 

бухгалтерів і аудиторів України, 1998 — 736 с. 
6. Збірники систематизованого законодавства за 2006—2010 рр. : посібник складання податкової звітності — К. : 

Холдингова компанія, «Бліц-інформ». 
7. Все про бухгалтерський облік // Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. — 2007. — № 15. 
8. Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база. Харків : Фактор, 2000. — 200 с. 

Рекомендована  кафедрою фінансів і кредиту 

Стаття надійшла до редакції 21.03.11 
Рекомендована до друку 05.05.11 

Зянько Віталій Володимирович — завідувач кафедри, Фурик Василь Григорович — доцент, Дремлюга 
Тетяна Вікторівна — здобувач. 

Кафедра фінансів і кредиту;  
Зянько Віталій Віталійович — студент Інституту менеджменту. 
Вінницький національний технічний університет, Вінниця 

 

 

 



<<
  /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 true
  /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 false
  /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 (None)
  /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>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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


