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У статті здійснено типологію просторових інноваційних форм та визначено їх вплив на формування

технологоBсингулярних регіональних економічних систем. Узагальнено досвід та можливості регіонів

України у створенні просторових форм інноваційного розвитку. Визначено пріоритети вдосконалення

інституційної основи формування технологоBсингулярних економічних систем в Україні. Вивчено можB

ливості впровадження в Україні моделі "Smart City" як просторової одиниці технологоBсингулярної реB

гіональної економічної системи. Охарактеризовано складові моделі "розумного міста" та вказано на персB

пективність її впровадження в областях Карпатського регіону України.

У статті проаналізовано необхідність вивчення регіональної економіки в контексті інтелектуалізації.

Сформовано ієрархію факторної множинності розвитку регіональної економіки. Проаналізовано вплив

факторів на розвиток регіональної економіки в своїй сукупності. Обгрунтовано значимість виявлення

взаємозв'язків і залежностей між економічними та соціодуховними, моральними процесами. Виявлено

специфіку факторних впливів на розвиток регіональної економіки як супровідний процес інтелектуаліB

зації суспільства. Розкрито значення політичного фактора в розвитку регіональних економічних систем.

Розглянуто складові інфраструктури міста з сучасних точок зору. Серед пріоритетів удосконалення

інституційної основи формування технологоBсингулярних економічних систем в Україні визначено розB

виток науковоBінноваційних центрів; технопарків і технополісів; бізнесBінкубаторів. Визначено основні

риси формування конкурентного середовища між різними інститутами та просторовими утвореннями з

технологоBсингулярною спеціалізацією.

У статті здійснено характеристику дисонансів науковоBтехнічного прогресу з економічними, політичB

ними, духовними, соціальними, біологічними та екологічними змінами. Виявлено характер детермінацій

науковоBтехнічним прогресом розвитку регіональної економіки в площині факторної множинності. ОбB

грунтовано можливості регіонів визначати вектори науковоBтехнічного прогресу через посилення екB

стернальних ефектів та практику інтерналізації.

The typology of the spatial innovative forms was implemented and their influence on formation of technologyB

singular regional economic systems was identified. The experience and opportunities of regions of Ukraine in
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Просторовий аспект розміщення та управління по$

тужностей технолого$сингулярного розвитку є необх$
ідною умовою побудови ефективної економічної інно$
ваційної системи. Регіональна економічна система в
будь$якому разі повинна володіти "точками" техноло$
го$сингулярного зростання, що формують осередки
інноваційної проактивності й інтелектуальної праці та
визначають пріоритети соціально$економічного розвит$
ку регіону в цілому.

Створення технолого$сингулярних регіональних
економічних систем в Україні це запорука забезпечен$
ня інноваційного прориву економіки випереджувально$
го типу. Це економічна модель, яка орієнтується на
новітні технології, перспективністю створення техно$
логій штучного інтелекту, використання роботизованих
систем як у підприємництві, так і в побуті, на що нині
націлені всі передові країни світу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання створення технолого$сингулярних регіо$
нальних економічних систем в українській літературі
піднімається поки рідко. Окремі напрацювання знахо$
димо в публікаціях С. Іносова, В. Кончина, Л. Піддуб$
ної, В. Скіданова, К. Сідуна, Т. Соболевської, А. Шев$
чука, О. Шестакової та ін. Більш розкритим є просто$
ровий контекст інноваційного розвитку економіки. У
цьому напрямі працюють такі українські вчені: К. Ва$
щенко, І. Єпіфанова, Ю. Ковбасюк, В. Куйбіда, А. Ма$
зур, В. Сенченко, В. Соловйов, Д. Стеченко, Ю. Сурмін,
Л. Федулова, Р. Чорний та ін.

МЕТА СТАТТІ
Актуальність цієї публікації підтверджує її мета, яка

полягає в науковому обгрунтуванні пріоритетних про$

the creation of innovative spatial forms were generalized. The priorities of improvement of institutional basis of

formation technologyBsingular regional economic systems in Ukraine were detected. The possibilities of

implementation in Ukraine the model "Smart City" as the spatial units of technologyBsingular regional economic

systems were substantiated. The components of the "Smart City" model were described and perspective of its

implementation in areas Carpathian region of Ukraine was proved.

In the article generated a hierarchy of factorial multiplicity for regional economic development. Proved the

need to identify relationships and dependencies between economic, social, spiritual, moral processes. Discovered

the features of factorial influences on the development of the regional economy in terms of intellectual society.

The components of the city infrastructure from modern points of view are considered. Among the priorities

for improving the institutional basis for the formation of technological and singular economic systems in Ukraine,

we have identified the development of research and innovation centers; technoparks and technopolises; business

incubators. The features of the formation of a competitive environment between different institutions and spatial

formations with technologicalBsingular specialization are determined.

A very important feature of a "smart city" is "smart mobility". It provides both real spatial and virtual mobility

of the population and is a measure of the level of "reasonableness" of the city. That is, if the corresponding

spatial formation is characterized by "reasonable mobility", it indicates the level of development of society,

economy and landscaping. "Smart" landscaping and the environment are indicators of the level of development

of the city according to the criteria of "reasonableness", as well as a determinant of further progressive changes.

This article describes character of dissonances of scientific and technical progress with economic, political,

spiritual, social, biological and ecological changes. Discovered the character of influence of scientific and

technological progress on the development of regional economy in the plane of the factorial multiplicity. Proved

the possibilities of regions to influence on vectors scientific and technological progress through strengthening

the externality effects.

Ключові слова: мікросистеми, управління, самоменеджмент, технолого�сингулярна регіональна економіч�
на система, управління змінами, "розумне місто", "розумне врядування", "розумна економіка".

Key words: microsystems, management, self�management, "Smart City", "Smart Economy", "Smart Governance".

сторових форм інноваційного розвитку як основи фор$
мування технолого$сингулярних регіональних еконо$
мічних систем в Україні. Цілями публікації будуть такі:

— здійснити типологію просторових інноваційних
форм та визначити їх вплив на формування технолого$
сингулярних регіональних економічних систем;

— узагальнити досвід та можливості регіонів Украї$
ни у створенні просторових форм інноваційного розвит$
ку;

— визначити пріоритети вдосконалення інституцій$
ної основи формування технолого$сингулярних еконо$
мічних систем в Україні;

— вивчити можливості впровадження в Україні мо$
делі "Smart City" як просторової одиниці технолого$
сингулярної регіональної економічної системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У коло стратегічних пріоритетів розвитку техно$

лого$сингулярних регіональних економічних систем в
Україні входить розвиток інноваційно спеціалізованих
просторових утворень. Типи таких утворень диферен$
ціюються від практики інноваційної діяльності окре$
мих інститутів та їх об'єднань в обмежених просторо$
вих координатах до формування цілісних територіаль$
них утворень, у межах яких діють специфічні закони,
що стимулюють розвиток знаннємістких сфер. За умов
ефективного їх функціонування забезпечується роз$
виток регіональної ІТ$інфраструктури з технолого$
сингулярними орієнтирами, а в підсумку — цілісної
технолого$сингулярної регіональної економічної си$
стеми (рис. 1). Дуже важливо, щоб такі процеси суп$
роводжувались формуванням конкурентного середо$
вища між різними інститутами та просторовими утво$
реннями з технолого$сингулярною спеціалізацією. Це
забезпечить довготривалий ефект економічного зрос$
тання з пріоритетною детермінованістю інноваційни$
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ми процесами та результатами інтелектуальної діяль$
ності.

Загалом для регіонів України в плані просторової
концентрації ресурсних можливостей інноваційного
розвитку характерний вибірковий досвід інституційно$
го забезпечення. Серед специфічних просторових утво$
рень зі спеціальним режимом господарювання пошире$
ним є створення технопарків, успішність розвитку кот$
рих в Україні не прослідковувалась. Однією з "фаталь$
них" помилок їх створення було надання їм права та
обов'язку займатись комерційною діяльністю; свідчен$
ням цьому, зокрема, є надання податкових пільг на при$
буток і додану вартість; насправді технопарки повинні
всього лише сприяти налагодженню понятійного інтер$
фейсу між тими, хто спроможний запропонувати но$
вації, і тими, кому ці новації можуть бути цікаві, а при$
буток і додаткову вартість повинні отримувати ті
підприємства, які зацікавлені у своєму розвитку на осно$
ві запропонованих новацій [11, с. 19].

Таким чином, базова умова успішності розвитку
інноваційних форм просторової організації технолого$
сингулярних регіональних економічних систем — їх
конкурентність і орієнтація на кооперацію в мережі
"ідея — інновація — результат (прибуток)" — на проти$
вагу очікуванню пільгового режиму господарювання.

В Україні абсолютно не використовується мож$
ливість розвитку технополісів (згідно досвіду Японії),
чому є об'єктивні причини — постійний брак бюджет$
ного фінансування з високим рівнем централізації вла$
ди. У 2012 році законодавчо закріплено реалізацію на$

ціонального проекту "Технополіс" — створення інфра$
структури інноваційного розвитку та високих техно$
логій, в якому пріоритетними містами визначено Київ,
Харків, Львів, Дніпропетровськ і Донецьк [4]. Подальші
події нівелювали можливості реалізації цього проекту,
які за існуючого владного режиму і так були ускладнені
багатьма суб'єктивними обставинами. Водночас практи$
ка розвитку технополісів може слугувати відмінним
шансом формування на рівні малих і середніх міст по$
тужних осередків інтелектуальної та інноваційної діяль$
ності з утворенням на перспективу поліцентричних ядер
інноваційних метрополій.

Серед інших рекомендованих фахівцями ефектив$
них інституційних форм стимулювання інноваційного
розвитку — науково$інноваційні центри. Створення си$
стеми таких центрів на цьому етапі розвитку економіки
України являється одним з найбільш оптимальних
організаційних методів стимулювання інноваційної
діяльності малих і середніх наукоємних підприємств [10,
с. 44]. Значимість науково$інноваційних центрів є дуже
великою для мобілізації наукового потенціалу, який в
Україні нині втрачає свою прикладну цінність через
формальність виробничого й управлінського впровад$
ження.

Узагальнюючи наведені вище положення, серед
пріоритетів удосконалення інституційної основи фор$
мування технолого$сингулярних економічних систем в
Україні нами визначено розвиток:

— науково$інноваційних центрів як осередків
співпраці науки, бізнесу і влади, що мобілізує науковий

Рис. 1. Інституційна основа формування технолого>сингулярної регіональної економічної системи
та умови її розвитку

Джерело: побудовано авторами.
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потенціал регіонів, створить належну мотиваційну осно$
ву якісної науково$дослідної діяльності (базова умова
поступового розвитку інституційного забезпечення
формування технолого$сингулярної системи);

— технопарків і технополісів як просторових
ареалів підвищеної концентрації зацікавлених суб'єк$
тів в обміні інноваційними ідеями та способами їх ре$
алізації;

— бізнес$інкубаторів та індустріальних парків як
просторових ареалів впровадження, вдосконалення і
продукування інновацій у знаннємістких секторах про$
мислових видів діяльності.

До цього переліку слід додати новітню форму про$
сторового розвитку інноваційного типу — розумне
місто. Концепція розумного міста виникла в результаті
теоретико$прикладних обгрунтувань моделі поселення
майбутнього, яке, за твердженнями фахівців, мусить
забезпечувати громаді самостійне, а за необхідності —
цілком автономне існування, а також створювати мож$
ливості для всебічної індивідуальної самореалізації [1].
На поселення майбутнього, згідно з модерними концеп$
туальними обгрунтуваннями, покладається додаткове
функціональне навантаження. Як відомо, інфраструк$
тура міської економіки визначає: систему обслуговуван$
ня, основне завдання якої полягає в забезпеченні вироб$
ничої діяльності і наданні різних послуг населенню; су$
купність одиниць, діяльність яких спрямована на забез$
печення нормального функціонування муніципальної
економіки; накопичення матеріального багатства, су$
купності об'єктів і будівель, що забезпечують необхідні
матеріально$технічні умови для успішного функціону$
вання підприємств промисловості, як частини національ$
ного багатства, яка покликана забезпечити безпереш$
кодне поле діяльності [13, с. 85—86]. Інфраструктура
поселення в майбутньому розширює свою функціо$
нальність до створення середовища інтелектуальної та
інноваційної діяльності, можливостей формування
креативного класу та інших соціальних груп зі специ$
фічними проявами технологічної культури.

Якщо розглядати складові інфраструктури міста в
сучасному (класичному) його розумінні, то вони вклю$
чають [13, с. 86]: 1) управління (центрова складова); 2)
житлову, побутового обслуговування населення, рин$
кову, освіти, фізичної культури і спорту, охорони здо$
ров'я, культури і мистецтва; 3) громадської безпеки,
транспортну, інформаційну, благоустрою та озеленен$
ня, комунальну. Концепція розумного міста ставить
нові вимоги до даних складових з підсиленням їх оріє$
нтації на можливості людського розвитку, формуван$
ня цілісного соціуму. Розумне місто — це місто, в яко$
му особливу роль відіграють людський і соціальний ка$
пітал; міста, які інвестують у соціальний капітал, от$
римують можливість посилити свій інноваційний і кон$
курентний потенціал [2, с. 107]. Таким чином, першою
умовою практичної реалізації концепції розумного
міста є пріоритет розвитку людини, її інтелекту та
створення сприятливих умов для реалізації її потенці$
алу.

Упровадження підходу "Smart City" висвітлене в
науковій доповіді "Модернізація державного управлін$
ня та європейська інтеграція України". Автори зазна$
чають, що "Smart City" стає тим інструментом, який
можливо запроваджувати на територіях для підвищен$
ня якості життя людей та вдосконалення системи управ$
ління містом і його сталого розвитку; місто можна вва$
жати "розумним", якщо інвестиції в людський і соціаль$
ний капітал, а також у традиційну (транспортну) та су$
часну комунікаційну інфраструктуру створюють підста$
ви для сталого економічного розвитку і високої якості
життя, із розумним управлінням природними ресурса$
ми завдяки врядуванню за широкої участі громадян [7,
с. 10].

Відповідно до європейської моделі "Smart City" такі
міста можна визначити за шістьма основними критерія$

ми: 1) розумна економіка (Smart economy); 2) розумна
мобільність (Smart mobility); 3) розумне довкілля (Smart
environment); 4) розумні люди/населення (Smart people);
5) розумне/належне життя/проживання (Smart living);
6) розумне врядування (Smart governance) [14; 7, с. 10].
Вважаємо, що модель розумного міста в технолого$син$
гулярній регіональній економічній системі має забезпе$
чувати:

— системну цілісність — через розвиток мережі та$
ких міст та специфічної приміської інфраструктури;

— економічну інноваційність — через стимулюван$
ня розвитку знаннємістких сфер господарювання і зай$
нятості;

— соцієтальність — через формування цілісного
соціуму, задоволеного рівнем організації життя та здат$
ного впливати на процеси розвитку свого регіону;

— технокультурологічність — через формування
технологічної культури соціуму з повсюдним споживан$
ням новітніх технологій, баченням пріоритетів їх удос$
коналення та можливостями продукування у виробничій
сфері;

— мотиваційність — через формування підвищено$
го попиту на інноваційну продукцію (послуги).

На рисунку 2 відобразимо системну структуру ро$
зумного міста як просторової одиниці технолого$син$
гулярної регіональної економічної системи. Основою
його формування має бути розвиток "розумного соціу$
му" — з балансуванням гомогенізації на основі довіри і
спільності та індивідуалізації, збільшення ваги приват$
ного життя [9, с. 55]. "Розумний соціум" передбачає:
високий рівень відкритості, самоорганізації, можливо$
стей громадського контролю; практику неперервного
навчання і розвитку особистісного інтелектуально$тру$
дового потенціалу; практику творчості, інноваційної
діяльності в формальних видах зайнятості і вторинних
її формах; вагомість креативного класу в соціальній
структурі. "Розумний соціум" — це передусім цілісний
соціум, який розвивається згідно новітніх викликів, од$
нак зберігає соціоєднавчі архетипні норми, забезпечу$
ючи таким чином його вирізнення з$поміж інших сусп$
ільних систем.

Наявність "розумного соціуму" є передумовою
формування інституту "розумного врядування". Він
має розвиватись на основі врядування електронного,
яке охоплює внутрішню урядову інформаційну інфра$
структуру (аналог корпоративної мережі) та зовніш$
ню інформаційну інфраструктуру, що взаємодіє з орга$
нами й організаціями [6, с. 249]. Насправді створення
"розумного врядування" не є складною задачею, а рад$
ше політичним питанням. Як стверджують фахівці,
новітні технології, навіть можливості соціальних ме$
реж, здатні забезпечити прозору систему електронно$
го врядування з доланням бюрократизму, так пошире$
ного в Україні не лише на центральному, але й місце$
вому рівні влади.

"Розумна економіка" є специфічним концептом для
різних суспільних систем. Технолого$сингулярна ре$
гіональна економічна система вимагає такої економіки,
яка б: формувала конкурентне середовище інновацій$
ної діяльності бізнесу і соціального підприємництва;
забезпечувала розвиток ринку товарів і послуг з полі$
сегментною структурою та достатньою вагомістю знан$
нємістких секторів; формувала мотиваційне середови$
ще інтелектуальної праці, інноваційної діяльності у
різних видах зайнятості (формальної (основної) і вто$
ринної); підтримувала імідж регіону (міста) як інновац$
ійного центру, центру результативної інтелектуальної
праці; забезпечувала динамічність розвитку і гнучкість
відповідно до нових викликів локальних ринків праці;
підтримувала мотивацію неперервного розвитку еконо$
мічно активного населення; забезпечувала якісні струк$
турні трансформації з урахуванням новітніх викликів та
збереженням територіальних особливостей (історія,
культура господарювання).
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Дуже важливою ознакою "розумного міста" є "ро$
зумна мобільність". Вона забезпечує як реальну просто$
рову, так і віртуальну мобільність населення та є пев$
ним мірилом рівня "розумності" міста. Тобто, якщо
відповідне просторове утворення характеризується "ро$
зумною мобільністю", то це засвідчує рівень розвитку
соціуму, економіки та благоустрою. "Розумні" благо$
устрій і довкілля є індикаторами рівня розвитку міста
за критеріями "розумності", а також детермінантою
подальших прогресивних змін.

Українські міста, перебуваючи на різних щаблях
розвитку, по$різному оцінюють свої можливості у впро$
вадженні моделі поселення майбутнього. У межах Кар$
патського регіону такий орієнтир почало декларувати
місто Львів. На базі Українського католицького універ$
ситету спільно з Львівською бізнес$школою та
Львівською міською радою у 2015 році був запущений
перший в Україні 5$денний проект для міст "Smart City".
Мета такого проекту — зробити управління у містах Ук$
раїни більш ефективним [12]. Місто Львів має порівня$
но кращі можливості стати "пілотним" у впровадженні
моделі "розумного міста" у зв'язку з постійно вдоско$
налюючою практикою електронного врядування, впро$
вадженням інтелектуальної системи відеонагляду (че$
рез так званий ситуативний центр), початком реалізації
ініціативи створення "креативного кварталу" — як те$
риторії комунікацій людей з нестандартним мисленням
та ін.

Якщо місто Львів більш активно позиціонує себе як
пілотний просторовий ареал розвитку поселення май$
бутнього, зокрема за моделлю "smart", то значний по$
тенціал у цьому плані має Івано$Франківськ, який про$
тягом останніх років стабільно входить у трійку міст$
лідерів за рейтингом найкращих міст для життя в Ук$
раїні за версією журналу "Фокус". Стрімко увірвалось
у групу лідерів місто Чернівці. Ужгород теж потрапляє
у 10 найкращих міст для життя. Івано$Франківськ по$
зиціонується як найбезпечніше місто, Чернівці — саме
торгове, Ужгород — саме "живуче", тобто місто, в яко$

му тривалість життя мешканців є найдовшою [8]. Згідно
з іншим дослідженням соціологічної групи "Рейтинг"
спільно з "International Republican Institute" станом на
2015 рік серед міст Карпатського регіону найвищий рей$
тинг за сприятливими умовами проживання займають
місто Львів (4 позиція), Чернівці (5), більш відстаючі
позиції — в Івано$Франківська (12) та Ужгорода (18).
Водночас Ужгород займає перше місце в Україні за як$
істю медичних послуг, Чернівці — друге. Також висо$
кою є позиція обласного центру Закарпаття за наявні$
стю об'єктів спортивного типу (4 позиція). Львів вхо$
дить у трійку лідерів за якістю послуг збору сміття, ву$
личного освітлення, якості доріг, водопостачання.
Чернівці обіймають другу позицію за якістю послуг
ВНЗ, Львів — четверту. Найкраща забезпеченість за$
кладами дошкільного навчання — в Чернівцях (1 місце)
та Ужгороді (4 місце) [3].

Рейтинги якості проживання наближають наші міста
до моделі "Smart City", однак у контексті розвитку тех$
нолого$сингулярних регіональних економічних систем
це недостатньо. Складова "розумна економіка" має по$
силювати значимість міст у стимулюванні технолого$
сингулярних процесів. Відтак слід розробляти сучасні
методики оцінювання потенціалу впровадження моделі
"Smart City" як передумови формування цілісної техно$
лого$сингулярної регіональної економічної системи.

Наразі в Україні модель "Smart City" більше сприй$
мається в екологічному контексті. Зокрема з 2013 року
за фінансування компанії "Siemens" розпочав реалізо$
вуватись веб$проект "Smart City", покликаний познай$
омити українців з можливостями підвищення рівня жит$
тя в українських містах; у рамках цього проекту прово$
диться конкурс під назвою "Еко$місто" [5].

ВИСНОВКИ
На наше переконання, впровадження моделі "розум$

ного міста" слід розпочинати не лише з удосконалення
благоустрою, але й розвитку "розумного соціуму". Це
базова умова подальшого поширення принципів "Smart

Рис. 2. Системна структура розумного міста як просторової одиниці
технолого>сингулярної регіональної економічної системи

Джерело: побудовано авторами на основі джерел: [14; 7, с. 10].
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City", які з впровадженням в економічні процеси змо$
жуть знайти своє відображення в стимулюванні техно$
лого$сингулярного переходу.

Отже, формування технолого$сингулярних регіо$
нальних економічних систем вимагає просторової ви$
значеності. Це складний процес, який на перших етапах
потребує концентрації ресурсів в обмежених просторо$
во$часових координатах. Практична реалізація концеп$
ту технолого$сингулярної економічної системи Кар$
патського регіону має здійснюватись з допомогою пріо$
ритетних інноваційних форм просторової організації
суспільства, які можуть бути як інституційними одини$
цями, так і цілісними просторовими утвореннями типу
технополісів та "розумних міст". Цінність практики "ро$
зумних міст" полягає не лише у формуванні розвиненої
економічної системи з можливістю декларувань пріо$
ритетів технолого$сингулярного характеру, але й роз$
витку цілісного соціуму, здатного підтримувати функ$
ціонування осередків інтелектуальної праці, структуро$
ваного з наявністю потужного креативного класу як
ядра всієї суспільної системи.

Література:
1. Бобик О. "Аристократи" проти "дегенератів", або

поселення майбутнього як інструмент подолання сис$
темної кризи / Олександр Бобик: Аналітика: Суспіль$
ство: Хвиля [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://hvylya.net/analytics/society/aristokrati$proti$
degenerativ$abo$poselennya$maybutnogo$yak$instrument$
podolannya$sistemnoyi$krizisi.html

2. Боброва В.В. Теоретико$методические основы
развития территории города / В.В. Боброва, П.А. Анош$
кин // Экономическое возрождение России. 2016. № 2.
С. 105—112.

3. Де найкраще жити в Україні: рейтинг українських
міст: Inspired [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://inspired.com.ua/news/best$ukrainian$cities$2019/

4. Деякі питання підготовки до реалізації національ$
ного проекту "Технополіс" — створення інфраструкту$
ри інноваційного розвитку та високих технологій" і його
складових: Постанова Кабінету Міністрів України від
31.10.2012 року № 1014: Законодавство України [Елек$
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.ra$
da.gov.ua/laws/show/1014$2012$%D0%BF

5. Конкурс "Еко$місто": призи за ідеї: Сіменс Украї$
на [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://
www.cee.siemens.com/web/ua/uk/news_press/ news/
2013/Pages/Smart$City$Contest$prizes$for$ideas.aspx

6. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів
місцевого самоврядування: Монографія / В.С. Куйбіда.
К.: МАУП, 2004. 432 с.

7. Модернізація державного управління та європей$
ська інтеграція України: наук. доп. / авт. кол.: Ю.В. Ков$
басюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін.; за заг. ред.
д$ра наук з держ. упр., проф. Ю.В. Ковбасюка. К.: НАДУ,
2013. 120 с.

8. Найкращі міста для життя в Україні за версією
журналу "Фокус": Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Елек$
тронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipe$
dia.org/.../Найкращі_міста_для_життя_в_Україні_$
за_...

9. Рішко А.М. Соціум сучасного міста: спільноти та
тенденції їх розвитку / А.М. Рішко // Вісник Національ$
ного технічного університету України "Київський полі$
технічний інститут". Політологія. Соціологія. Право.
2012. № 3. С. 51—55.

10. Сенченко В.В. Инновационное предприниматель$
ство в Украине: проблемы, роль сетевых технологий
в расширении международного сотрудничества /
В.В. Сенченко // Наука та наукознавство. 2014. № 1.
С. 32—45.

11. Соловьев В.П. Технологические парки в Украине:
от исходной концепции к реальной практике / В.П. Со$
ловьев // Наука та наукознавство. 2014. № 1. С. 15—20.

12. Управління у Львові стане ефективнішим — у
місті стартує проект "Smart city": Львівська міська рада
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://lvbs.$
com.ua/uploads/assets/news/2015/smart%20city/
LvBS%20_%20Smart%20city%20_%20program.pdf?lvbs_$
frontend=9885cf5b915463a8efca5c163c3d3767

13. Уфимцева Е.В. Исследование инфраструкту$
ры городского хозяйства в аспекте территориальных
социально$экономических процессов / Е.В. Уфимце$
ва // Экономическое возрождение России. 2018. № 2.
С. 85—92.

14. The smart city model [Electronic resource]. —
Access: http://www.smart$cities.eu/model.html

References:
1. Bobyk, O. (2010), "Aristocrats against degenerates,

or the settlement of the future as a tool for overcoming the
systemic crisis", Internet gazeta Khvylya, available at: http:/
/hvylya.net/analytics/society/aristokrati$proti$dege$
nerativ$abo$poselennya$maybutnogo$yak$instrument$
podolannya$sistemnoyi$krizisi.html (Accessed 10 Jan 2021).

2. Bobrova, V. V. (2016), "Theoretical and methodo$
logical foundations for the development of the city's
territory", Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii, vol. 2,
pp. 105—112.

3. Tyshchenko, I. (2015), "Where is the best place to
live in Ukraine: rating of Ukrainian cities", Inspired,
available at: http://inspired.com.ua/news/best$ukrainian$
cities$2019/ (Accessed 10 Jan 2021).

4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Resolution
"Sreation of infrastructure of innovative development and
high technologies and its components", available at: http:/
/zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1014$2012$%D0%BF
(Accessed 10 Jan 2021).

5. Simens Ukraine (2013), "Eco$city competition",
available at: https://www.cee.siemens.com/web/ua/uk/
news_press/news/2013/Pages/Smart$City$Contest$prizes$
for$ideas.aspx (Accessed 10 Jan 2021).

6. Kuybida, V. S. (2004), Pryntsypy i metody diyal'nosti
orhaniv mistsevoho samovryaduvannya [Principles and
methods of activity of local governments], MAUP, Kyiv,
Ukraine.

7. Kovbasyuk, Y. V. (2013), "Modernization of public
administration and European integration of Ukraine", Ph.D.
Thesis, NADU, Kyiv, Ukraine.

8. Wikipediya (2021), "The best cities to live in Ukraine
according to Focus magazine", available at: https://
uk.wikipedia.org/.../Najkraschi_mista_dlia_zhyttia_v_$
Ukraini_za_... (Accessed 10 Jan 2021).

9. Rishko, A. M. (2012), "Society of the modern city:
communities and tendencies of their development",
Politolohiya. Sotsiolohiya. Pravo, vol. 3, pp. 51—55.

10. Senchenko, V. V. (2014), "Innovative entrepre$
neurship in Ukraine: problems, the role of network techno$
logies in expanding international cooperation", Nauka ta
naukoznavstvo, vol. 1, pp. 32—45.

11. Soloviev, V.P. (2014), "Technological parks in
Ukraine: from the initial concept to real practice", Nauka
ta naukoznavstvo, vol. 1, pp. 15—20.

12. The official site of Lviv City Council (2015), "Mana$
gement in Lviv will become more efficient $ the project
Smart city will start in the city", available at: http://
lvbs.com.ua/uploads/assets/news/2015/smart%20city/
LvBS%20_%20Smart%20city%20_%20program.pdf?lvbs_$
frontend=9885cf5b915463a8efca5c163c3d3767 (Accessed
10 Jan 2021).

13. Ufimtseva, E.V. (2018), "Research of urban infra$
structure in the aspect of territorial socio$economic pro$
cesses", Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii, vol. 2,
pp. 85—92.

14. Giffinger, R. (2007), "The smart city model",
European smart cities, available at: http://www.smart$
cities.eu/model.html (Accessed 10 Jan 2021).
Стаття надійшла до редакції 23.02.2021 р.



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

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


