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ВСТУП 

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є 

наявність робочої навчальної програми з навчальної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими 

засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.  

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і 

передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та 

рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 

модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки 

за національною шкалою та шкалою ECTS. 

 

1. Зміст навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 
п/п 

Назва теми 
Обсяг навчальних  занять(год.) 

Усього Лекції 
Практ. 
заняття 

СРС 

Модуль №1 «Теоретичні та практичні аспекти міжнародних економічних відносин» 

5 семестр 

1 

Теоретичні та методологічні основи міжнародних 

економічних відносин. Світове господарство та 

особливості його розвитку. Міжнародна торгівля у системі 

міжнародних економічних відносин 

24 2 - 22 

2 Регулювання міжнародної торгівлі 8 - - 8 

Усього за 5 семестр 32 2 - 30 

6 семестр 

3 

Міжнародний рух капіталів. Міжнародна інвестиційна 

діяльність. Вільні економічні зони. 

Транснаціональні корпорації у світогосподарських 

зв’язках. Міжнародний обмін технологіями. Міжнародна 

міграція робочої сили 

33 2 

2 

 

 

2 

 

 

 

27 

4 Ціноутворення на міжнародному ринку 7 - - 7 

5 

Міжнародні валютні відносини. Міжнародні кредити. 

Міжнародна економічна інтеграція. Особливості 

регіональної економічної інтеграції. Глобалізація та 

глобальні проблеми людства 

33 2 

2 

 

2 

 

 

 

27 

Усього за модулем № 1 73 4 8 61 

Екзамен 

Модуль №2 «Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин» 

1 Курсова робота 30 - - 30 

Усього за модулем № 2 30 - - 30 

Усього за 6 семестр 103 4 8 91 

Усього за навчальною дисципліною 135 6 8 121 



 
Система менеджменту якості. 
Робоча навчальна програма  

навчальної дисципліни  
«Міжнародні економічні відносини» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РНП ННІНО 

11.02.03 – 01 – 2018 

Стор. 5 із 11 

 

 

1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять самостійної роботи студента 

(зміст та обсяг) 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних  занять(год.) 

Лекції 
Практ. 

зан. 
СРС 

Список рекомендованих 

джерел 

Модуль №1 «Теоретичні та практичні аспекти міжнародних економічних відносин» 

5 семестр 

1 

Теоретичні та методологічні основи 

міжнародних економічних відносин. Світове 

господарство та особливості його розвитку. 

Міжнародна торгівля у системі міжнародних 

економічних відносин 

2 - 22 

[1, с. 9-68], [2, с. 7-19, с. 
75-119], [4, с. 4-18] 

2 Регулювання міжнародної торгівлі - - 8 
[2, с.120-138], [3, с.149-
166], [5, с.66-108], 
[7, с. 117-151] 

Усього за 5 семестр 2 - 30  

6 семестр 

3 

Міжнародний рух капіталів. Міжнародна 

інвестиційна діяльність. Вільні економічні 

зони. 

Транснаціональні корпорації у 

світогосподарських зв’язках. Міжнародний 

обмін технологіями. Міжнародна міграція 

робочої сили 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

27 

[1, с.72-85], [3, с. 169-

183], [7, с.176-188] 

 

[1, с.144-181, с. 226-236], 

[3, с.184-197],  

[7, с.224-256] 

 

4 Ціноутворення на міжнародному ринку - - 7 [1, с.33-43], [5, с.261-269] 

5 

Міжнародні валютні відносини. Міжнародні 

кредити. 

Міжнародна економічна інтеграція. 

Особливості регіональної економічної 

інтеграції. Глобалізація та глобальні 

проблеми людства 

2 

2 

 

2 

 

 

 

27 

[1, с. 93-120], [3, с.234-

342], [6, с. 36-63] 

[1, с. 184-222], [3, с. 26-

87], [7, с. 32-43] 

Усього за модулем № 1 4 8 61  

Екзамен  

Модуль №2 «Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин» 

1 Курсова робота - - 30 
[1, с. 184-236], [3, с.218-
284], [5, с.109-129; [6, с. 

64-74], [7, с. 15-75] 

Усього за модулем № 2 - - 30  

Усього за 6 семестр 4 8 91  

Усього за навчальною дисципліною 6 8 121  

 

2. Завдання на курсову роботу 

Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у шостому семестрі, відповідно до затверджених в 

установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення, поглиблення та систематизації 

теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни у 

сфері міжнародних економічних відносин із застосуванням навичок індивідуальної та самостійної роботи з 

використанням різних джерел інформації.  

Метою КР є розкриття змісту відповідної теми курсової роботи, її найбільш важливих питань із 

застосуванням інструментарію економічного аналізу для проведення дослідження, програма якої надана в 

методичних рекомендаціях з курсового проектування. 

Для досягнення поставленої мети студенти повинні виконати такі завдання:  

формулювати власні погляди стосовно невирішених проблем у сфері міжнародних економічних 

відносин (МЕВ) та обґрунтовувати висновки і пропозиції, спрямовані на їх розв’язання; самостійно 

аналізувати динамічні якісні зміни у розвитку МЕВ;  

давати оцінку поточним міжнародним економічним подіям; характеризувати сучасний стан, проблеми 

та перспективи участі України у світогосподарських зв’язках. 

У процесі підготовки й захисту КР студент  повинен продемонструвати: 

загальні закономірності розвитку світового господарства, форми прояву цих закономірностей у різних 

секторах економіки і регіонах, інтеграційних об’єднаннях та окремих країнах;  
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основні механізми регулювання і управління розвитком міжнародних економічних відносин на 

національному, інтернаціональному та наднаціональному рівнях; 

Виконання та оформлення КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до 

методичних рекомендацій, при цьому при виборі варіанту використовуються цифри номеру залікової книжки 

студента. 

Час, потрібний для виконання КР, –  30 годин. 

 

3. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

3.1. Перелік питань на екзамен 
 

1. Сутність міжнародних економічних відносин, суб’єкти, предмет та об’єкт, форми та сучасні 

тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. 

2. Сутність та особливості міжнародного поділу праці на сучасному етапі. 

3. Міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва, їх види. 

4. Особливості участі України у міжнародного поділі праці. 

5. Міжнародна торгівля та зовнішня торгівля. 

6. Види міжнародної торгівлі. Імпорт, експорт, торговий оборот. 

7. Особливості міжнародної торгівлі послугами. 

8. Теорії міжнародної торгівлі (меркантилізм, теорія абсолютних переваг А. Сміта, теорія порівняльних 

переваг Д.Рікардо, теорія Хекшера-Олліна, «парадокс Леонтьєва», теорія конкурентних переваг М.Портера та ін.). 

9. Вільна торгівля та протекціонізм як державні політики, види протекціонізму. 

10. Тарифне те нетарифне регулювання міжнародної торгівлі. 

11. Принципи та особливості діяльності Світової організації торгівлі.  

12. Особливості взаємодії України та Світової організації торгівлі. 

13. Сутність міжнародного руху капіталів, причини та фактори, що стимулюють вивезення капіталу. 

14. Портфельні та прямі іноземні інвестиції. 

15. Інвестиційний клімат держави. 

16. Позитивні та негативні наслідки іноземних капіталовкладень. 

17. Причини, сутність та види міжнародної міграції. 

18. Основні напрямки та центри міжнародної міграції робочої сили. 

19. Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили. 

20. Наслідки міжнародної міграції робочої сили. 

21. Основні ознаки, сутність та роль транснаціональних корпорацій. 

22. Види міжнародних корпорацій (транснаціональні та багатонаціональні корпорації), види 

транснаціональних корпорацій (горизонтально інтегровані, вертикально інтегровані, диверсифіковані). 

Транснаціональні банки. 

23. Причини створення та етапи еволюції транснаціональних корпорацій 

24. Материнські компанії транснаціональних корпорацій, філії, дочірні підприємства, асоційовані 

компанії.  

25. Наслідки діяльності транснаціональних корпорацій для приймаючих країн. 

26. Неакціонерні форми експансії зарубіжних ринків транснаціональними корпораціями (ліцензування, 

франчайзинг, управлінські контракти).  

27. Комерційні та некомерційні форми міжнародного обміну технологіями. 

28. Сутність валюти та валютного курсу, їх види. 

29. Валютні ринки, їх види.  

30. Сутність та складові національної і міжнародної валютних систем. 

31. Етапи розвитку міжнародної валютної системи та Європейської валютної системи. 

32. Сутність, функції та принципи міжнародних кредитів. 

33. Види міжнародних кредитів. Лізинг. Форфейтинг. Факторинг. 

34. Основні цінні папери (зобов’язання) та похідні фінансові інструменти. 

35. Міжнародний валютний фонд (МВФ), Група Світового банку. 

36. Сутність, цілі та передумови міжнародної економічної інтеграції країн. 

37. Етапи міжнародної економічної інтеграції країн на макрорівні (зона преференційної торгівлі, зона 

вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, політичний союз). 

38. Міжнародна економічна інтеграція на мікрорівні (горизонтальна, вертикальна, конгломератна). 

39. Переваги та недоліки міжнародної економічної інтеграції країн. 

40. Передумови, цілі та етапи створення ЄС. 
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4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

4.1. Список рекомендованих джерел 

Основні  
1. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / І.В. Амеліна, Т.Л. Попова, С.В. 

Владимиров. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 256 с. 
2. Козак Ю.Г. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, О.В. 

Захарченко, Є.В. Кравченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 330 с. 
3. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака, М.А. Зайця. – Одеса: 

«ТОВ.ПЛУТОН», 2016. – 352 с. 
4. Паценко О. Ю. Міжнародні економічні відносини: конспект лекцій / О.Ю. Паценко, Л.Л. Литвиненко. – К.: 

Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – 64 с. 

Додаткові  

5. Козак Ю.Г. Міжнародна торгівля / [Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, Н.В.Притула та ін.]. – [5-те вид. 

перероб. та доп.]. – Київ-Катовіце-Краков: Центр учбової літератури, 2015. – 272 с. 
6. Міжнародні фінанси: навч. посіб. / [Ю.Г. Козак та ін.].– [5-те вид. перероб. та доп.]. – К., Катовіце: 

Центр учбової літератури, 2014. – 348 с. 
7. Мокій А.І. Міжнародні організації: навч. посіб. / А.І. Мокій, Т.П. Яхно, І.Г. Бабець. – К.: Центр 

учбової літератури, 2011. – 280 с. 
8. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія: підручник для студ. екон. спец, вищих 

навч. закл / А.С. Філіпенко. – К. : Либідь, 2008. – 408 с. 

 
4.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН 

№ 
п/п 

Назва 
Шифр тем за тематичним 

планом 
Кількість 

1 Конспект лекцій М 1 (1-5) Електронна версія 

2 Комплект тестових завдань  М1 (3,5) Електронна версія 

3 
Методичні рекомендації з виконання 
курсової роботи 

М 2 Електронна версія 

 
5. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 

 
5.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та набутих знань та умінь 

здійснюється в балах відповідно до табл. 5.1.  
Таблиця 5.1 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента 

5-6 семестр 
Вид навчальної 

роботи 
Модуль №1 

Мах кількість 
балів 

Виконання завдань під час практичних занять (4 
практичних завдань × 10 балів) 

40 (сумарна) 
 

Усього за модулем №1 40 

Семестровий екзамен 60 

Усього за 5-6 семестр 100 

Модуль № 2  

Виконання та захист курсової роботи 100 

 
5.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну 

оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 5.2. 
Таблиця 5.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи у балах оцінкам  
за національною шкалою 

Виконання завдань під час практичних занять (бал.) Оцінка за національною шкалою 

9-10 Відмінно 

8 Добре 

6-7 Задовільно 

менше 6 Незадовільно 
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5.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної  навчальної роботи, 
становить поточну та підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка у балах та за національною шкалою 
заноситься до заліково-екзаменаційної відомості. 

Таблиця 5.3 
Відповідність поточної та підсумкової модульної рейтингової оцінок 

у балах відповідно до оцінок за національною шкалою 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою 

36-40 Відмінно 

30-35 Добре 

24-29 Задовільно 

менше 24 Незадовільно 

 

5.3.1. Якщо студент набрав 24 бали і більше, то він допускається до семестрового контролю з 

дисципліни, який здійснюється в формі семестрового екзамену. 

5.3.2. Семестровий екзамен проводиться у письмовій формі протягом двох навчальних годин в 

присутності екзаменаційної комісії кафедри. 

5.4. Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку 

відповідно до методичних рекомендацій. Оцінювання виконання курсової роботи здійснюється відповідно до 

табл. 5.4. 

Таблиця 5.4 

Варіанти співвідношення рейтингових оцінок виконання та захисту  курсової роботи 

6 семестр 

Модуль №2 Максимальна кількість 
балів Вид навчальної роботи 

Виконання курсової роботи 60 

Захист курсової роботи 40 
 

Виконання та захист курсової роботи 100 

 

5.4.1. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них позитивну 

рейтингову оцінку (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Критерії рейтингових оцінок за виконання курсової роботи 

6 семестр 

Модуль № 2 

Критерій рейтингової оцінки Кількість балів 

1. Виконання  курсової роботи:  

1.1. Розкриття змісту 20 

1.2. Відповідність викладеного матеріалу плану 10 

1.3. Грамотність проведення розрахунків 20 

1.4. Використання графічного матеріалу 10 

2. Захист курсової роботи 40 

Усього за модулем № 2 100 

Мінімальна позитивна оцінка за критеріями 1.1.-1.4 складає 36 балів. 

 

5.4.2. Виконання та захист курсової роботи зараховується студенту, якщо він отримав позитивну оцінку 

за національною шкалою відповідно до табл. 5.6. 

Таблиця 5.6 

Відповідність рейтингових оцінок за результатами виконання курсових робіт  

в балах оцінках за національною шкалою 

Оцінка в балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Критерії рейтингової оцінки 
Захист 

курсової 

роботи 
Розкриття 

змісту 

Відповідність 

викладеного 

матеріалу плану 

Грамотність проведення 

розрахунків 

Використання 

графічного 

матеріалу 
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18-20 9-10 18-20 9-10 36-40 Відмінно 

15-17 8 15-17 8 30-35 Добре 

12-14 6-7 12-14 6-7 24-29 Задовільно 

менше 12 менше 6 менше 12 менше 6 менше 24  Незадовільно 

 

5.4.3. Якщо студент має нульову оцінку хоча б за одним з критеріїв 1.1-1.4, наведених в табл. 5.6., або 

оцінку менше 24 балів за захист курсової роботи, то курсова робота йому не зараховується. 

5.4.4. Відповідність рейтингових оцінок за курсову роботу оцінкам у балах оцінкам за національною 

шкалою та шкалою ECTS наведено в табл. 5.7. 

Таблиця 5.7 

Відповідність рейтингових оцінок за курсову роботу оцінкам у балах 

оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS 

Оцінка 

у балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

B 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 C 

Добре 
(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 E 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальні критерії) 

1-59 Незадовільно  
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

 

5.4.5. Підсумкова рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами виконання та захисту 

курсової роботи, крім заліково-екзаменаційної відомості контролю,  заноситься також до навчальної картки, 

залікової книжки та Додатку до диплома, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 

65/Задов./Е тощо.  

5.5. Студент допускається до екзамену, якщо він набрав не менше 24 балів (60% максимальної 

підсумкової модульної рейтингової оцінки).  

5.6. Екзамен складається в письмовій формі і зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну 

оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS у відповідності до табл. 5.9. 

Таблиця 5.9 

Відповідність екзаменаційної рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

54-60 Відмінно A 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

49-53 

Добре 

B 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

45-48 C 
Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок) 

40-44 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

36-39 E 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

21-35 
 

Незадовільно 

 

 

FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-20 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
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5.7. У випадку відсутності у студента позитивних рейтингових оцінок (за виконання окремих видів 

навчальної роботи, підсумкової модульної або екзаменаційної), він вважається таким, що має академічну 

заборгованість. 
5.8. При складанні академічної заборгованості студент повинен виконати усі завдання, які необхідні для 

отримання позитивних рейтингових оцінок (за виконання окремих видів навчальної роботи, підсумкової 
модульної), а також виконати екзаменаційне завдання. 

5.9. Студент, який не був допущений до екзамену, повинен ліквідувати академічну заборгованість 
(отримати позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку) в установлений термін і пройти семестровий 
контроль за індивідуальним графіком. 

5.10. Ліквідація академічної заборгованості здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

Індивідуальні відомості семестрового контролю встановленого зразка оформлюються на ім’я голови 
комісії і проходять обов’язковий облік в ННІНО. 

5.11. У випадку отримання незадовільної екзаменаційної рейтингової оцінки студент повинен повторно 
скласти семестровий екзамен в установленому порядку. При повторному складанні семестрового екзамену 
максимальна величина екзаменаційної рейтингової оцінки, яку може отримати студент, дорівнює оцінці «В» за 
шкалою ЕСТS та певній кількості балів, яку визначає викладач відповідно до табл. 5.9. 

5.12. Сума підсумкової модульної рейтингової оцінки та позитивної екзаменаційної рейтингової оцінки у 
балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою 
та шкалою ECTS (табл. 5.10).  

Перескладання підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення забороняється. 
Таблиця 5.10 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки 
в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

82 – 89 

Добре 

B 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75 – 81 C 
Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок) 

67 – 74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60 – 66 E 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35 – 59 

Незадовільно 

FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1 – 34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 

 
5.13. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені з будь-яких причин проти його прізвища 

у колонці «Екзаменаційна (залікова) рейтингова оцінка» заліково-екзаменаційної відомості робиться запис: 

 «Не з'явився», якщо студент виконав окремі види навчальної роботи, отримав позитивну поточну 
модульну рейтингову оцінку і не з’явився на екзамен; 

 «Не допущений», якщо студент виконував окремі види навчальної роботи і не отримав позитивну 
підсумкову модульну рейтингову оцінку; 

 «Не атестований», якщо студент не виконував окремі види навчальної роботи і не отримав позитивну 
підсумкову модульну рейтингову оцінку, а у колонці «Підсумкова семестрова рейтингова оцінка» – робиться 
запис «Не атестований». 

5.14. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки 
студента, наприклад, так: 92/Відм/А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов/D, 65/Задов/Е тощо у відповідності до 
табл. 5.10.  
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СМЯ НАУ  

РНП ННІНО 

11.02.03 – 01 – 2018 

Стор. 11 із 11 

 

 

(Ф 03.02–01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди  

передано (підрозділ) 

Дата  

видачі 
Прізвище, ім’я та по батькові отримувача 

Підпис  

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

 

 (Ф 03.02–02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№  

з/п 
Прізвище, ім’я  та по батькові Підпис ознайомленої особи 

Дата 

ознайомлення 
Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

 

 (Ф 03.0203) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

Номер 
Номер/сторінки (пункт) Підпис особи, що 

внесла зміну 

Дата внесення 

зміни 

Дата введення 

зміни зміненого заміненого нового анульованого 

        

        

        

        

        

        

        

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Розробник     

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


