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Назва курсу  Логістика в туризмі  

               

Адреса викладання  м. Львів, в. Дорошенка 41 

курсу                  

Факультет та кафедра,  Географічний факультет, кафедра туризму 

за якою закріплена                  

дисципліна                  

Галузь знань, шифр та  галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 242 Туризм 

назва спеціальності                  

Викладачі курсу  Бордун Ореста Юріївна, к.г.н., доцент, доцент кафедри туризму 

Контактна інформація  obordun@ukr.net, http://geography.lnu.edu.ua/employee/bordun-oresta, м. 

викладачів  Львів, в. Дорошенка 41, 4 к. 

Консультації по курсу  Консультації  в  день  проведення  лекцій/практичних  занять  (за 

відбуваються  попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 
  через Facebook. Для погодження часу консультацій слід писати на 

  електронну пошту викладача або дзвонити. 
Сторінка курсу   http://geography.lnu.edu.ua/ 

               

Інформація про курс  Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 
  знання, обов’язкові для того, щоб сформувати необхідні навички і 

  вміння оптимізації виробництва та надання туристичних послуг. Тому 

  у курсі представлено як огляд концепцій, видів логістики в туризмі, так 

  і процесів та інструментів, які потрібні для вміння оптимізації в 

  туристичній сфері. 
Коротка анотація  Дисципліна «Логістика в туризмі» є вибірковою дисципліною з 

             

курсу  спеціальності 242 Туризм для освітньої програми ____магістра__, яка 
  викладається в ___2__   
         

  семестрі в обсязі ____3_____ кредитів (за Європейською Кредитно- 
       

  Трансферною Системою ECTS). 
Мета та цілі курсу  Метою вивчення вибіркової дисципліни «Логістика в туризмі» є: 

     

  −  ознайомити студентів із сутністю та принципами логістики; 

  −  сформувати необхідні навички і вміння оптимізації туристичних 

   послуг; 

  −  визначити логістичний потенціал території. 
  Для чого необхідно вирішити такі завдання: 

  −  визначення сутності і видів логістики в туризмі; 

  −  вивчення ємкості туристичного ринку; 

  −  вміння оптимізувати туристичні потоки на туристичному ринку; 

  −  визначення проблем логістики в туризмі. 

  −  визначення сумарної трудомісткості логістичних операцій, які 

   виконуються працівниками туристського комплексу при 

   обслуговуванні туристів 

Література для           Основна 

вивчення дисципліни  1. Балашова Р. І. Організація діяльності туристичного підприємства. 
  [текст] : навч. посіб. / Р. І. Балашова – К.: «Центр учбової літератури», 

  2012. – 184 с. 

  2. Банько В. Г. Туристська логістика: Навч. посіб. – К.: Дакор; КНТ, 
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 2008. – 204 с. 3. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для студ. высш. 
 учеб. заведений. – М.: Дашков и Ко , 2010. – 484 с. 10 

 4. Гвозденко А.А. Логистика в туризме: Учеб. пособие. — М.: Финансы 

 и статистика, 2004. — 272 с. 

  5. Дрожжин А.И. Логистика. – М.: МИЭМП, 2010. – 150 с. 

 6. Козловский В.А., Козловская Э.А. Савруков Н.Т. Логистический 

 менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. доп. – СПб.: Издательство 

 «Лань», 2002. – 272 с. 

 7. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Касенов А.Г. Логистика: обслуживание 

 потребителей: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 190 с. 

  8. Смирнов І.Г. Логістика туризму: Навчальний посібник. – К. : 

 Знання, 2009. – 444 с. 

     Допоміжна 

 1. Закон про туризм — Закон України «Про туризм» у редакції від 

  18.11.2003 р. N 1282-IV 

 2. Джонсон Дж.С., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л., Мерфи П.Р. Современная 
 логистика, 7-е издание: Пер. с англ. под ред. Н.А. Коржа. – М.: 

 Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624 с. (с. 126–137). 

  3. Карпова Г.А., Хорева Л.В. Экономика и управление туристской 

 деятельностью: Учебное пособие. – СПб.: СПб ГУЭФ, 2011. – 268 с. 

  4. Левковець. Логістика і системний аналіз. Навч. посібник. – К.: 

 Арістей, 2007. – 269 с. 

  5.  Морозов  М.  А.  Информационные  технологии  в  социально- 

 культурном сервисе и туризме. Оргтехника: учеб. для студентов вузов / 

 М. А. Морозов, Н. С. Морозова. – 6-е изд., перераб. – М.: Академия, 

 2008. – 238 с. 
 6. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. – 3-е узд., перераб. и 

 доп. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 495 с. 

 7. Осипова О. Я. Транспортное обслуживание туристов: учеб. пособие 

 для студ. высш. учеб. заведений / О. Я. Осипова. – 4-е изд., испр. и доп. 

 – М.: Академия, 2008. – 384 с. 
 8. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок: Пер. с англ. – М.: 

 ЮНИТИ- ДАНА, 2003. – 503 с. 

 9. Чухрай Н.І. Логістичне обслуговування: Підручник. –  Львів: 

 Видавництво «Львівської політехніки», 2006. – 292 с. 
Тривалість курсу _______90____ год. 

     
Обсяг курсу  32 години аудиторних занять. З них __16_ годин лекцій, __16_ годин 

        

 лабораторних робіт/практичних занять та ___58____ годин самостійної 

 роботи 

Очікувані результати В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

навчання знати: 

 - основні визначення та терміни навчальної дисципліни; 

 - об’єкт дослідження логістики туризму; 

 - комплексну структуру логістики туризму; 

 -  методику  визначення  логістичного  потенціалу  рекреаційно- 

 туристичних ресурсів; 

 - стратегії, планування та організаційні форми логістики тур фірми; 

  - логістичну систему управління готелем; 
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  - логістичні інформаційні системи в туризмі, їх принципи побудови та 
  можливості;         

  - основи фінансової логістики в туризмі;     

  - особливості транспортної логістики в туризмі.. 

  вміти:                
  - охарактеризувати логістичні потоки, що обслуговуються у різних 

  сферах туризму;         

  - застосовувати логістичний підхід в туризмі;     

  - визначати логістичний потенціал рекреаційно-туристичних ресурсів; 

  - оцінювати рівень логістичного обслуговування у різних сферах 

  туристичної галузі;         

  - розраховувати логістичні витрати.     

Ключові слова  Туристичні потоки, логістичний потенціал рекреаційно-туристичних 
 ресурсів, туристичне навантаження, логістика потоків. 

Формат курсу  Очний /заочний         

  Очна (денна) форма навчання передбачає постійний  особистий 

  контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 

  надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 

  форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 

 розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 

 робочою програмою.         

 Заочна форма навчання  –  це навчання, яке  поєднує  в  собі 

  самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 

  першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 

  самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 

  (установча  сесія),  на  другому  етапі  студент-заочник  самостійно 

  засвоює  навчальний  матеріал,  виконує  заплановані  індивідуальні 

  завдання,  а  на  третьому –  проводиться  безпосередня  перевірка 

 результатів навчання.         

  Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

 розуміння тем         
Теми  Подано нижче у табличній формі схему курсу «Логістика в туризмі »

1 

                 

Підсумковий  Залік в кінці семестру,         

контроль, форма  комбінований         
Пререквізити  Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з _економічної 

              

  теорії, менеджменту організацій, корпоративного управління в туризмі, 
             

  кризового  менеджменту  в  туризмі,  __планування  діяльності 
           

  туристичних  установ_  достатніх  для  сприйняття  категоріального 
        

  апарату _логістики в туризмі, розуміння нормативно-правової бази 
              

  туристичної діяльності          
   

Навчальні методи та  Презентація, лекції, спільні розробки, ворк-шопи, ко-воргінги, дискусія 

техніки, які будуть  Лекційна форма навчання:         

використовуватися під  проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів з діяльності 

час викладання курсу  туристичних  підприємств  по  питаннях  лекцій;  дискусія,  бесіда, 

  ілюстрація, демонстрація.         

  Семінарське заняття:         

  доповідь, відповідь, обговорення; презентація результатів дослідження. 
   

Необхідне обладнання  Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 
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 такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

 Power Point 

Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

(окремо для кожного за наступним співідношенням: 
виду навчальної • семінарські заняття: максимальна кількість балів_30 _ 

          

діяльності) • контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__20__ 
 • залік: максимальна кількість балів_50_   
      

 Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 
    

Питання до заліку 1. Застосування логістичного підходу у вітчизняному туризмі 
 2. Значення ресурсної бази туризму та її логістичної оцінки 

 3.  Методика  визначення  логістичного  потенціалу  рекреаційно- 

 туристичних ресурсів 

 4. Розрахунок логістичного потенціалу 
 5. Концепція логістики турфірми 

 6. Стратегія, планування та організаційні форми логістики турфірми 

 7. Вертикальна та горизонтальна інтеграції в туризмі 

 8. Логістичні канали просування турпродукту: традиційний та новітній 

 підходи 

 9. Логістична розробка туру: сутність і послідовність 

 10. Прогнозування попиту на продукцію підприємства 

 11. Узагальнена методика логістичної розробки туру 

 12. Застосування теорії графів у логістиці туру 

 13. Сектор розміщення як основний постачальник послуг у туризмі 

 14. Логістичний цикл обслуговування туристів у готелях 

 15. Логістичні потоки та вузли в готельному господарстві 

 16. Логістична система управління готелем 

 17. Логістичні інформаційні системи в туризмі, їх принципи побудови 

 та можливості 
 18. Інформаційні технології як складові логістично-маркетингової 

 політики в туризмі 

 19. Логістично-маркетингові проблеми впровадження інформаційних 

 технологій у практику вітчизняного туризму 

 20. Логістика фінансово-банківських послуг 

 21. Грошові потоки в туризмі 

 22. Управління фінансовими потоками туристичних фірм 

 23. Логістика фінансового планування та прогнозування туристичної 

 діяльності 

 24. Класифікація транспортних подорожей і транспортних засобів у 

 туризмі 

 25. Вибір виду транспорту та компанії-перевізника в логістиці туризму 

 26. Логістика повітряного транспорту в туризмі 

 27. Логістика автомобільних перевезень у туризмі 

 28. Логістика залізничних подорожей 
 29. Логістичне забезпечення морських круїзів 

 30. Логістична організація річкових круїзів та прогулянок 

 31. Інтеграція в Європейську транспортно-логістичну систему як 

 стратегічний вибір України 

 32. Єврологістика та Україна: напрями співпраці в ХХІ ст. 

 33. Потоки послуг у туризмі 
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 34. Організаційна і функціональна структура логістичної інформаційної 
 системи 

 35. Необхідність логістики в туризмі 

 36. Конкурентоздатність  туристських  організацій  і  фактори 

 логістичного управління і контролю в туризмі 

 37. Основні функції і задачі логістики в туризмі 

 38. Управління фінансовими потоками в туристських організаціях 

 39. Логістика в стратегічному плануванні і прогнозуванні туристичної 

 діяльності 

 40. Методологія логістики в туризмі 

 41. Наукова база логістики в туризмі 

  

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 
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Тиж. / Тема, план, короткі тези Форма  Література Ресурси в інтернеті   Завдання, год  Термін 
дата /  діяльності            виконання 

год.-   (заняття)             

  Тема 1. Сутність Лекція  1.Смирнов І.Г. Логістика туризму: -   - 

  логістики в туризмі.   Навчальний посібник. – К. : Знання, 2009. –     
  Логістика як наука.   444 с.           

  Предмет, об’єкти і методи   2.Стратегія збалансованого розвитку України     

  дослідження.   до  2030  року.  Проект–2017.  URL  :     
  Міжпредметні зв’язки   www.ua.undp.org/    content/     

     dam/Ukraine/docs/SDG        

     reports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf     

     3. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Касенов А.Г.     

     Логистика: обслуживание потребителей:     

     Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 190 с.     

        

  Тема 1. Логістика Семінарське  1. Банько В. Г. Туристська логістика: Навч. Підготувати питання по  

  туристичних заняття.  посіб. – К.: Дакор; КНТ, 2008. – 204 с. 3. темі 1.  Порівняльний  
  організаційних систем у Доповідь,  Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для аналіз різних моделей 

  часі та просторі. бесіда,  студ. высш. учеб. заведений. – М.: Дашков и оптимізаційних систем.  

  Зміст, предмет, об’єкт і обговорення  Ко , 2010. – 484 с. 10        

  методи логістики. Система .  2. Гвозденко А.А. Логистика в туризме: Учеб.     
  дисциплін зі спільними   пособие. — М.: Финансы и статистика, 2004.     

  об’єктами дослідження   — 272 с.          

     3. Дрожжин А.И. Логистика. – М.: МИЭМП,     

     2010. – 150 с.          

     4.  Козловский  В.А.,  Козловская  Э.А.     

     Савруков Н.Т. Логистический  менеджмент:     
     Учебное пособие. 2-е изд. доп. – СПб.:     

     Издательство «Лань», 2002. – 272 с.     
              

  Тема 2. Характеристика Лекція  1. Економічний   портал -   - 

  об'єктів логістичного   http://institutiones.com/download/books/2011-     

  дослідження і управління в   ekonomika-iupravlenie-turistskoj-deyatelnostyu-     

  туризмі   karpova.html          
     2. Інформаційний портал «Туризм  для     
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студента»  
http://mirknig.com/knigi/guman_nauki/1181180479- 
logistika.html  

3. Інформаційний портал
http://www.pitbooks.ru/logistika/  11 Електронна
бібліотека  

http://www.razym.ru/biz/menedgment/114251- 
logistika.html Інформаційний портал  

 

Тема 2. Презентація Семінарське 1. Профіль Львівської області Аналітично- Підготувати питання по 

вибраного об’єкту туризму і заняття. описова  частина  до  стратегії  розвитку темі. 2. Презентація 
його недоліків, які варто Доповідь, Львівської області. Львів 2013 - 105 с. вибраного об’єкту 
оптимізувати в бесіда, 2. Комплексна стратегія розвитку Львова туризму і оптимізація 

майбутньому в руслі обговорення 2012  – 2025. URL: https://www8.city- його діяльності 
сталого розвитку туризму 

                  

 adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/0/23349f49bc91b     

Львівської області та 
     
                  

 a52c225793400489747/$FILE/%D0%A1%D0%     

Львова      

 

B5%D1%81%D1%96%D1%8F2.pdf 
           

             

          

Тема 3. Сфери Лекція 1.Бордун  О.  Ю.  Стратегія  використання -   - 

застосування логістики в  центрів  народних  ремесел  як  об’єктів     

туризмі  пізнавального та культурного   туризму     
  Карпатського регіону України. Економіка.     

  Управління. Інновації. Серія:  економічні     

  науки. 2010. С. 74–81.              

  Електронна      бібліотека     

  http://www.xcomp.biz/tema-10-logistika-     

  servisnogoobsluzhivaniya.html            
  http://pidruchniki.ws/# – українські підручники     

  он-лайн.                 

  - Логистика: проблемы и решения - науково-     

  практичний журнал http://translog.com.ua/     

Тема 3. Семінарське 1.Звіт Управління туризму Львівської міської Підготувати питання по 
Концепція розподілу заняття. Ради 2018. URL :  https://city- темі. 3. Територіальна 

туристичного Доповідь, 
     

оптимізація 
 

adm.lviv.ua/news/government/260385-   

навантаження на різні бесіда, departament-rozvytku-lmr-prozvituvav-pro-  туристичного 

обговорення навантаження частини Львова robotu-u-2018-rotsi-u-haluzi-turyzmu     
 

презентація 
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 .   власного 2.Смирнов І.Г. Логістика  туризму:       
    СV Навчальний посібник. – К. : Знання, 2009. –       

     444 с.              

          

 Тема 4. Функції і задачі, Лекція 5.Vinogradov, M., Panin, Z., Larionov, A., -      

 які вирішуються  Vasilyev,L. Business Planning in the Hospitality       

 логістикою в туризмі  Industry: Tutorial, 4th ed., M.: Publishing and       
     Trading Corporation «Dashkov and K°», 2013.       

     280 p.              
        

 Тема 4. Презентація Семінарське Періодичні видання з проблем логістики і Підготувати питання по 
 власних задач  заняття. туризму: http://www.mw.com.ua/?oid=3282 - темі 4. Доповідь про 
 оптимізації в туризмі Ворк-шоп, журнал  «Український   туризм» роль оптимізації у руслі  

    обговорення http://www.tourist-journal.ru/about.php  - сталого  розвитку 

     міжнародний ілюстрований журнал «Турист» туризму.     
     http://www.mw.com.ua/?oid=3285 - журнал       

     «Большая     прогулка»       

     http://belsmi.narod.ru/journal/journal_turizm.ht        

     m - туристичні видання  Білорусі       

     http://www.ukrlogistica.com.ua/number.php?id=       

     98  -  журнал  «Дистрибуція  і  логістика»;       

     http://www.logistica.in.ua/about.html         

 Тема 5. Логістика Лекція 1.Смирнов І.Г. Логістика  туризму: -      

 туристичної фірми  Навчальний посібник. – К. : Знання, 2009. –       
 Привабливість різних  444 с.              

 форм  власності  2. Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та       

 підприємств. Оптимізація  планування туристичної діяльності: теорія та       

 персоналу, місця  практика Підручник. – К.: Центр учбової       

 проведення діяльності,  літератури, 2012. – 346 с           

 операційних потоків                 
         

 Тема 5. Логістика Семінарське 1. Бордун О. Ю. Плинність кадрів на Підготувати питання по 

 туристичної фірми. заняття. туристичних підприємствах міста Львова. темі 5. Доповідь про 
 Оптимізація власних Ворк-шоп, Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. роль  логістики у 

 ресурсів та позичкових. доповідь, Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : плануванні діяльності  
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  бесіда,  Альтерпрес, 2010. Вип. 14. С. 11–14.    туристичної фірми  

  обговорення 2. Смирнов І.Г. Логістика туризму:     

    Навчальний посібник. – К. : Знання, 2009. –     

    444 с.              

    3. Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та     

    планування туристичної діяльності: теорія та     

    практика Підручник. – К.: Центр учбової     
    літератури, 2012. – 346 с           
                

 Тема 6. Логістика Лекція  1.Смирнов І.Г. Логістика туризму:     

 курортного та готельного   Навчальний посібник. – К.: Знання, 2009. –     

 сервісу у туризмі.   444 с.              
 Логістичний потенціал                 

 курортних територій.                 

 Тема 6. Характеристика Семінарське  1. Профіль Львівської області Аналітично- Підготувати питання по  

 логістичного потенціалу заняття.  описова  частина до стратегії розвитку темі 6. Структура  
 вибраного об’єкту Ворк-шоп,  Львівської області. Львів 2013 - 105 с. логістичного потенціалу  
 

бесіда, 
 

туристичного 
 

 дослідження (курортного та  2. Комплексна стратегія розвитку Львова  

 готельного сервісу у туризмі) обговорення  2012  –  2025.  URL:  https://www8.city- підприємства.  
             

    adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/0/23349f49bc91b     
            

    a52c225793400489747/$FILE/%D0%A1%D0%     

    B5%D1%81%D1%96%D1%8F2.pdf        
          

    3.Бордун  О.  Ю.  Стратегічні  орієнтири     
   розвитку ринку туристичних послуг аграрних     

   районів Тернопільської області (на прикладі     

    Лановецького району). Географія та туризм     

    : наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп.     

   ред.) та ін. Київ : Альтерпрес, 2011. Вип. 15.     

    С. 164–170.             

 Тема 7. Фінансова Лекція  1.Смирнов І.Г. Логістика туризму:     

 логістика в туризмі   Навчальний посібник. – К.: Знання, 2009. –     
    444 с.              

    2. Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та     

    планування туристичної діяльності: теорія та     

    практика Підручник. – К.: Центр учбової     

    літератури, 2012. – 346 с           
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 Тема 7. Фінансова Семінарське  1.Смирнов І.Г. Логістика  туризму: Підготувати питання по 
 логістика в туризмі. заняття.  Навчальний посібник. – К.: Знання, 2009. – темі 7.  Фінансова 
 Оптимізація фінансових Ворк-шоп,  444 с.        структура туристичного 
 

бесіда, 
        

підприємства, її 
 

 потоків в туризмі  2. Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та  

  обговорення  планування туристичної діяльності: теорія та проблеми та методи 
    

практика Підручник. – К.: Центр учбової 
оптимізації.    

         

    літератури, 2012. – 346 с           

          
 Тема 8. Транспортна   1.Бордун О. Ю., Котик Л. І. Трансформація      

 логістика в туризмі.   транспортно-туристичного  комплексу      

 Логістичний потенціал 7   Львівської області у контексті євроінтеграції.      

 чудес світу  Вісник  Львівського  ін-ту  економіки  та      

    туризму. Сер. Економічні науки. 2012. Вип. 7.      

    С. 271–277.             

    2.Бордун О. Ю. Транспортна інфраструктура      

    Західноукраїнського  прикордоння:      

    економіко-географічне дослідження : дис. …      

    канд. геогр. наук: 11.00.02. Львів, 2003. 122 с.      

    3.Журнал «Транспорт і логістика»      
    http://transportinform.com/logistika/50-business-      

    logistic              

    4. Котик Л. І., Бордун О. Ю. Оптимізація      

    транспортно-туристичної сфери регіону (на      

    прикладі Львівської області).  Вісник      

   Київського ун-ту імені Драгоманова. Серія 4.      

   Географія і сучасність. 2011. Вип. 14 (26), С.      

    140–146.             

    5.   Логінфо   -   провідний   російський      

    щомісячний журнал про логістику в бізнесі      

    6. сайт інформаційного центру «Транспорт      
    Інформ» http://loginfo.ru/issue/114/996      
         

 Тема 8 Розробка   1.Бордун О. Ю., Котик Л. І. Трансформація Підготувати презентацію  

 логістичного потенціалу   прикордонної транспортної інфраструктури в власного   об’єкту 

 об’єктів ЮНЕСКО в   контексті  розвитку  туризму  з  країнами ЮНЕСКО    
 Україні та Карпатському   сусідами Західноукраїнського   регіону.      
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 регіоні  Географія та туризм / ред. кол.:   
   Я. Б. Олійник  (відп.  ред.)  та ін. Київ  :   

   Альтерпрес, 2010. Вип. 16. С. 11–14    

   2.Бордун  О.  Ю.  Стан  та  перспективи   

   транспортного забезпечення туристичної   

   індустрії Львівської області. Вісник   

   Тернопільського ун-ту. Серія географія. 2011.   
   Вип. 30. С. 147–152.      

   3.Транспортное обслуживание туристов:   

   учеб.  пособие  для  студ.  высш.  учеб.   

   заведений / О. Я. Осипова. – 4-е изд., испр. и   

   доп. – М.: Академия, 2008. – 384 с.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 


