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ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ 
ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
17 січня 2018 року 

На засіданні Президії НАН України 17 січня 2018 року члени 
Президії HAH України та запрошені заслухали наукову допо-
відь директора Державної установи «Інститут всесвітньої істо-
рії НАН України» доктора історичних наук Андрія Івановича 
Кудряченка про сучасні світосистемні трансформації та стра-
тегічні пріоритети зовнішньої політики України (стенограму 
див. на с. 13).

На рубежі тисячоліть світова спільнота переживає радикаль-
ні політичні, економічні, соціальні, духовні та екологічні зміни, 
стикнувшись із низкою безпрецедентних глобальних викликів, 
зокрема з проблемами виживання, системної трансформації, 
модернізаційного та цивілізаційного розвитку. Особливості 
сучасних системних геополітичних змін потребують глибо-
кого наукового осмислення з метою оптимізації стратегічних 
пріоритетів зовнішньої політики України та розроблення опти-
мальних цілей і стратегій національного розвитку і національ-
ної безпеки. 

Припинення наприкінці ХХ ст. міжсистемної конфронтації 
привело до піднесення ролі США як світового лідера, змін у 
системі міжнародних відносин та геополітичній конфігурації 
планети. Характерним для сучасних світосистемних транс-
формацій є посилення глобалізації, інтеграції, регіоналізації, 
зміцнення позицій одних держав і союзів та ослаблення ін-
ших. Попри труднощі, пов’язані з несприятливою світовою 
кон’юнктурою і вогнищами конфліктів у різних регіонах пла-
нети, ЄС залишається зразком міждержавної інтеграції і збері-
гає потужний гравітаційний вплив на геополітичну стратегію 
європейських країн. Проте зберігається розбіжність інтересів 
у політичній, економічній, безпековій та інших сферах різних 
країн і в Європі, і на планеті в цілому, що зумовлює протисто-
яння між ними на світовому та регіональному рівнях і, як наслі-
док, посилення світової нестабільності, виникнення збройних 
конфліктів, зниження ефективності діяльності, насамперед у 
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безпековій сфері, таких міжнародних організа-
цій, як ООН та ОБСЄ. 

Аналіз основних тенденцій розвитку сучас-
ної світосистеми показує, що формується нова 
структура світового устрою, яка включатиме 
поряд з євроатлантичним регіоном (США та 
ЄС) нові регіональні об’єднання з потужни-
ми центрами тяжіння, такими як Китай, Індія, 
Бразилія, Росія та ін. З огляду на послаблення 
лідерства США і ЄС у подоланні міжнародних 
криз дедалі актуальнішим стає переосмислен-
ня їх ролі на міжнародній арені. 

Динамічні глобальні зміни ставлять перед 
Україною нові вимоги до вирішення на основі 
наукового аналізу та прогнозування проблеми 
її інтеграції до сучасного світу. Ця тематика є 
пріоритетним напрямом наукових досліджень 
таких установ НАН України, як Інститут все-
світньої історії, Інститут історії України, Інсти-
тут політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф. Кураса. За останні роки їх співробіт-
ники зробили істотний внесок у досліджен-
ня сучасних світосистемних трансформацій, 
тенденцій розвитку цивілізаційних процесів 
в умовах глобалізації, причин, сутності та на-
слідків глобальних і регіональних конфліктів, 
концептуальних засад соціально-економічних 
перетворень транзитивних країн і України. 
Фахівці Інституту всесвітньої історії та Інсти-
туту історії України проаналізували стан від-
носин України з державами, визначеними як 

стратегічні партнери, обґрунтували пріоритети 
у відносинах із США, країнами ЄС та іншими 
стратегічно важливими країнами.

В Інституті всесвітньої історії НАН України 
започатковано підготовку унікального енци-
клопедичного видання «Країни світу і Укра-
їна». У 2017 р. вийшов друком перший том 
енциклопедії, в якому висвітлено особливості 
історичного поступу країн Північної, Західної 
і Південної Європи та місце українського на-
роду і нашої держави у світових культурно-
цивілізаційних процесах. За результатами до-
сліджень фахівців цієї установи видано чис-
ленні колективні та авторські монографії (див. 
стенограму). 

Деякі важливі аспекти сучасної світової ди-
наміки, зокрема характер цивілізаційних змін 
та вплив цивілізаційної специфіки на перебіг 
міжнародних відносин, вивчають в Інститу-
ті політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф. Кураса НАН України. Науковцями цієї 
установи видано із зазначеної проблематики 
монографії «Партнерський потенціал України: 
становлення і реалізація», «Адаптація Укра-
їни до переходу світ-системи від одно- до ба-
гатополюсності», «Етнополітичний конфлікт 
у При дністров’ї в контексті українсько-мол-
дов ських міждержавних відносин», «Великий 
цивилизационный взрыв на рубеже XX—XXI 
веков», «Етнічність у міжнародній системі». 
Крім того, за участі цього Інституту підготов-
лено національні доповіді «Національний су-
веренітет України в умовах глобалізації» та 
«Цивілізаційний вибір України: парадигма 
осмислення і стратегія дії».

Тематика всесвітньої історії, зокрема міжна-
родних відносин і зовнішньої політики Украї-
ни та зарубіжних держав, активно розробля-
ється в Інституті історії України НАН України 
у відділі історії міжнародних відносин і зо-
внішньої політики України під керівництвом 
члена-кореспондента НАН України С.В. Від-
нянського. Науковці цього відділу підготували 
енциклопедичний словник-довідник «Україна 
в міжнародних відносинах» у 6 випусках 
(2009—2016), анотовану історичну хроніку 
міжнародних відносин «Зовнішня політика 

Виступ доктора історичних наук Андрія Івановича 
Кудряченка
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України в умовах глобалізації» у 4 випусках 
(2004—2017). Видано також низку індивіду-
альних монографій: «Україна в Організації 
Об’єд наних Націй: 60 років участі у розв’язанні 
найважливіших міжнародних проблем» та 
«Об’єд нана Європа: від мрії до реальності. Іс-
торичні нариси про батьків-засновників Євро-
пейського Союзу», «Українці в Румунії та ру-
муни в Україні: проблеми минулого та сучасне 
становище», «Об’єд нана Німеччина: від «Бонн-
ської» до «Берлінської» республіки», «“Епоха 
Кваснєвського” в зовнішній політиці Респу-
бліки Польща», «Велика Британія в системі 
європейської зовнішньої і безпекової політи-
ки» та ін. 

Науковці НАН України активно співпра-
цюють з органами державної влади, міністер-
ствами і відомствами у підготовці аналітичних 
і прогностичних матеріалів з проблематики 
міжнародних відносин, взаємин України з кра-
їнами світу, вивчення їх досвіду в контексті 
суспільно-політичного реформування і сис-
темної модернізації нашої країни. Розроблено 
рекомендації щодо двосторонніх та багато-
сторонніх відносин з провідними державами 
світу, пріоритетними зовнішньополітичними 
партнерами, країнами і регіонами так званої 
процвітаючої периферії, окреслено напрями 
спільної міжнародної активності.

В обговоренні доповіді взяли участь акаде-
мік НАН України Б.Є. Патон, завідувач від-
ділу Інституту історії України НАН України 
член-кореспондент НАН України С.В. Віднян-
ський, заступник директора департаменту кра-
їн Близького Сходу та Африки Міністерства 
закордонних справ України Ю.А. Пивоваров, 
заступник директора Національного інституту 
стратегічних досліджень кандидат історичних 
наук В.М. Яблонський, академік-секретар Від-
ділення історії, філософії та права НАН Укра-
їни, директор Інституту історії України НАН 
України академік НАН України В.А. Смолій, 
заступник міністра освіти і науки України док-
тор фізико-математичних наук М.В. Стріха, 
голова Північно-Східного наукового центру 
НАН України та МОН України, генераль-
ний директор Державної наукової установи 

«Науково-технологічний комплекс «Інститут 
монокристалів» НАН України» академік НАН 
України В.П. Семиноженко, директор Голов-
ної астрономічної обсерваторії НАН України 
академік НАН України Я.С. Яцків, почесний 
директор Інституту археології НАН України 
академік НАН України П.П. Толочко.

У виступах відзначалося, що провідну роль 
у розробленні цієї тематики відіграють зазна-
чені академічні установи. Їх співробітники 
підготували значну кількість ґрунтовних на-
укових праць, у яких розкрито різнопланові 
аспекти входження країни у світове співто-
вариство, здійснюється оперативне надання 
пропозицій до органів державної влади та зо-
внішньополітичного відомства України з ак-
туальних питань міжнародних відносин. Було 
підкреслено значущість змін, які відбуваються 
у світі і ставлять перед академічною наукою 
кардинально нові завдання, зокрема щодо все-
бічного осмислення шляхів адаптації та інте-
грації України до сучасного світу, розроблення 
механізмів взаємодії органів державної влади і 
організацій громадянського суспільства у про-
суванні стратегічних пріоритетів зовнішньої 
політики держави. Висловлено думку, що на 
нинішньому етапі необхідно поглибити до-
слідження широкого спектра глобальних змін, 
тенденцій розвитку цивілізаційних процесів, 
проблем і перспектив зміцнення позицій Укра-
їни на міжнародній арені.

Президія НАН України наголосила, що з 
огляду на важливість сучасних світосистем-
них змін та їх врахування для формування 
стратегічних пріоритетів зовнішньої політи-
ки України необхідно розширити досліджен-
ня історії зарубіжних держав і сучасних гло-
бальних соціально-економічних, політичних 
зрушень, насамперед інтеграційних процесів, 
з метою розроблення більш ґрунтовних про-
позицій щодо зовнішньої та безпекової полі-
тики України. Особливого значення сьогодні 
набуває розширення співпраці академічних ін-
ститутів з іншими науковими установами, зо-
крема Національним інститутом стратегічних 
досліджень, вищими навчальними закладами, 
Міністерством закордонних справ України. 
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За результатами обговорення було ухвалено 
відповідний проект постанови.

*  *  *
Члени Президії НАН України розглянули 

також низку поточних питань:

• затвердили плани редакційної підготовки та ви-
пуску видавничої продукції Державним підприєм-
ством «Науково-виробниче підприємство «Видавни-
цтво «Наукова думка» НАН України» та Видавничим 
домом «Академперіодика» НАН України за бюджетні 
кошти у 2018 році; 

• заслухали інформацію про засідання Націо-
нальної ради України з питань розвитку науки і тех-
нологій під головуванням Прем’єр-міністра України 
В.Б. Гройсмана; 

• прийняли рішення про оголошення конкурсу на 
заміщення посад керівників наукових установ Секції 
фізико-технічних і математичних наук НАН Украї-
ни, Секції хімічних і біологічних наук НАН України, 
Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, 
директорів наукових центрів НАН України та МОН 
України і керівника Центру наукових досліджень та 
викладання іноземних мов НАН України; 

• підбили підсумки оцінювання ефективності ді-
яльності окремих наукових установ НАН України в 
2016 р. за методикою, схваленою й рекомендованою 
до апробації постановою Президії НАН України від 
03.02.2016 № 22, та затвердили звіт і рекомендації від-
повідної Постійної комісії НАН України; 

• схвалили проект Порядку використання коштів 
державного бюджету, передбачених у державному 
бюджеті Національній академії наук України для під-
тримки розвитку пріоритетних напрямів наукових до-
сліджень, за бюджетною програмою «Підтримка роз-
витку пріоритетних напрямів наукових досліджень»; 

• заслухали інформацію про розмір стипендій Пре-
зидента України для молодих учених на 2018 рік; 

• призначили керівником проекту науково-дос лід-
них робіт «Нейродегенеративні, запальні та тромбо-
генні прояви атеросклерозу в моделі in vivo» науково-
го співробітника Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна 
НАН України кандидата біологічних наук В.О. Черни-
шенка; 

• визначили терміни проведення Загальних зборів 
НАН України по виборах дійсних членів (академіків) 
і членів-кореспондентів Національної академії наук 
України; 

• розглянули питання про хід виконання розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 
№ 992-р «Про затвердження плану заходів щодо від-
значення 100-річчя Національної академії наук»; 

• ухвалили Положення про Пам’ятну відзнаку на 
честь 100-річчя Національної академії наук України 
та опис її нагрудного знака, а також погодили рішення 
про заснування Ювілейної почесної грамоти; 

• затвердили план підготовки питань для розгляду 
на засіданнях Президії НАН України у 2018 р.; 

• підтримали пропозицію щодо вирішення питан-
ня про належний догляд за місцем поховання Івана 
Пулюя (м. Прага, Чехія).

*  *  *
Крім того, Президія НАН України ухвалила 

низку організаційних і кадрових рішень.

Погоджено кандидатуру:
• доктора фізико-математичних наук Павленка 

Якова Володимировича на посаду завідувача відділу 
фізики субзоряних та планетарних систем Головної 
астрономічної обсерваторії НАН України;

• кандидата фізико-математичних наук Ульянова 
Олега Михайловича на посаду завідувача відділу де-
каметрової радіоастрономії Радіоастрономічного ін-
ституту НАН України;

• доктора фізико-математичних наук Козловсько-
го Михайла Павловича на посаду головного наукового 
співробітника Інституту фізики конденсованих систем 
НАН України.

Відзнакою НАН України «За наукові досягнення» 
нагороджено:

• завідувача відділу Інституту електрозварювання 
ім. Є.О. Патона НАН України члена-кореспондента 
НАН України Познякова Валерія Дмитровича за 
багатолітню плідну наукову, науково-організаційну і 
педагогічну працю та вагомий особистий внесок у роз-
роблення новітніх технологічних процесів зварювання 
високоміцних сталей.

Відзнакою НАН України «За підготовку наукової 
зміни» нагороджено:

• члена-кореспондента НАН України Савчука 
Володимира Сафроновича за багатолітню плідну на-
укову і науково-організаційну діяльність та вагомий 
особистий внесок у підготовку висококваліфікованих 
наукових кадрів у галузі сучасної політичної економії 
та економічної теорії.

Відзнакою НАН України «За професійні здобут-
ки» нагороджено:

• провідного наукового співробітника Інституту 
фізики конденсованих систем НАН України доктора 
фізико-математичних наук, професора Кориневсько-
го Миколу Антоновича за багаторічну плідну працю 
вченого і педагога та вагомі творчі здобутки у галузі 
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теорії конденсованих систем і фазових переходів у різ-
номанітних речовинах;

• провідного наукового співробітника Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України док-
тора технічних наук Лабур Тетяну Михайлівну за ба-
гаторічну плідну творчу працю та значний особистий 
внесок у наукове дослідження проблем зварюваності 
нових високоміцних алюмінієвих сплавів;

• провідного наукового співробітника Інституту 
проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН 
України доктора хімічних наук, професора Лаврен-
ка Володимира Олексійовича за багаторічну плідну 
працю вченого і педагога та вагомі творчі здобутки в 
дослідженнях високотемпературної і електролітичної 
стійкості композиційних матеріалів.

Подякою НАН України відзначено:
• директора Інституту чорної металургії ім. З.І. Не-

красова НАН України доктора технічних наук Баба-
ченка Олександра Івановича за багатолітню плідну 
наукову і науково-організаційну діяльність та вагомий 

особистий внесок у розвиток вітчизняної металургій-
ної галузі промисловості.

Почесною грамотою Президії НАН України і Цен-
трального комітету профспілки працівників НАН 
України нагороджено:

• головного наукового співробітника Інституту 
проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова 
НАН України доктора технічних наук, професора Са-
мойлова Віктора Дмитровича за багатолітню плідну 
працю вченого і педагога, вагомий особистий внесок у 
розроблення і впровадження гібридних моделюючих 
та керуючих систем для різних галузей народного гос-
подарства;

• завідувача Сектору експлуатації Відділу техніч-
ного забезпечення Управління справами НАН Украї-
ни Петрука Володимира Васильовича за багатолітню 
сумлінну, відповідальну працю та вагомі особисті здо-
бутки у професійній діяльності.

За матеріалами засідання
підготувала О.О. Мележик



<<
  /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 false
  /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 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /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>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /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.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /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


