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ВСТУП
Робоча програма (РП) навчальноУ дисциплши «Сощально-ринков1 комушкацн» 

розроблена на основ1 «Методичних рекомендацш до розроблення та оформления 
робочоТ програми навчальноУ дисциплши денно'У та заочно!' форм навчання», 
затверджених розпорядженнями №071/роз. вщ 10.07.2019 р., № 88/роз, вщ 16.10.19 та 
вщповщних нормативних докуменпв.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1. Заплановаш результата.
Мкце Навчальна дисциплша «Сошально-ринков1 комушкащ'У» входить до 2.1 

Циклу професшноУ шдготовки бакалавр1в спещальностей: 071 «Обл1к 1 оподаткування» 
осв1тньо-профес1йноТ програми «Обл1к 1 аудит», 072 «Фшанси, банювська справа та 
страхування» освггньо-професшноУ програми «Фшанси 1 кредит», 075 «Маркетинг» 
освггньо-професшних програм «Маркетинг» 1 «Електронний маркетинг», 076 
«Шдприемництво, торпвля та б1ржова Д1яльшсть» освггньо-професшних програм 
«Шдприемницька д1яльшсть в ав1ащУ», «Шдприемництво та б13нес-технолопУ» 1 «Митна 
та б1ржова справа» та викладаеться у другому семестрь

Метою викладання дисципл1ни е: набуття студентами теоретичних знань з 
питань сощальних комун1кац1Й в б1знес-середовищ1, оволодшня практичними 
навичками орган1зац11 дшових зустр^чей, ведения переговор1в, службового письмового 
сшлкування, ВМ1ННЯ формувати 1М1ДЖ Д1Л0В01 людини.

Завданнями вивчення навчальноУ дисципл1ни е: вивчення основних понять 
сощапьно-ринкових комушкацш; формування знань та вм1нь з використання вербальних 
та невербальних засоб1в комун1кацп; формування вм1нь ефективного використання 
маншулятивних прийом1в в ДШОВ1Й бесщ  у ринковому середовищ1; набуття практичних 
навичок ведения дшових переговор1в у б1знес-середовицц; розв'язання конкретних 
завдань, що виникають в процес1 дшових переговор1в; формування вм1нь творчого 
пошуку резерв1в пщвищення ефективност1 програми комун1кативно'1 д1яльносп 
суб’ект1в пщприемництва.

В результат вивчення навчальноУ дисциплши студент повинен набути таю 
компетентности

навички використання шформацшних 1 комушкацшних технолопй;
здатн1сть працювати в комацщ;
здатн1сть сгнлкуватися з представниками 1нших профес1йних груп р13ного р1вня

(з експертами з шших галузей знань/вид1в економ1чноУ д1яльност1).
М1ждисцишпнарш зв’язки: Навчальна дисципл1на «Соц1ально-ринков1 

комушкащУ» базуеться на знаниях таких дисциплш 1стор1я укра'Унсько'У державност1 та 
культури, Психолог1я, Соц1олог1я, 1нформатика та е базою для вивчення фахових 
дисциплш за освггньо-професшними програмами зазначених спещальностей.
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1.2. Програма навчальноТ дисциплши.
Навчальний матер1ал дисциплши структурований за модульним принципом 1 

складаеться з двох навчальних модул1в, а саме:
-  навчального модуля №1 «Загальнотеоретичш засади сощальних комушкацш 

у рииковому середовинц»
-  навчального модуля №2 «Методико-практичний шструментарш сощальних 

комушкацш у рииковому середовишд» , кожен з яких е лопчною завершеною, 
в1дносно самостшною, цшсною частиною навчальноТ дисциплши, засвоення якоТ 
передбачае проведения модульно'Т контрольно'Т робота та анал1з результате ТТ 
виконання.

Модуль №1 «Загальнотеоретичш засади сощальних комушкацш у 
рииковому середовинц»

Тема 1.1 Сощалын комунжацн як умова еволюцн цивкгнзацп.
Вщзнаю сощальних комушкацш в укра’Тнському сусшльствг Комушкац1я як 

ушверсальна форма сощально'Т взаемоди ос1б. Пщходи до розумшня сощально'Т комушкаци'. 
Мета, завдання, закони, принципи, функци . та види соц1ально'Т комушкаци. Процес 
сощально’Т комушкаци. Умовами усшшноТ сощальноТ комун1кацп.

Тема 1.2 Сощалып комушкаци у рииковому середовищь
Дшов1 комун1каци: синтез соц1ального 1 профеайного. Деф1Н1Ц1я понятгя «сощально- 

ринков1 комушкаци». Мета, завдання, предмет та об’екг сощально-ринково'Т комун1кацТТ. Типи 
дшових В1ДНОСИН. Функци сощально-ринкових комун1кащй. Види дшового спшкування.

Тема 1.3 Вербальш засоби сощально-ринкових комушкацш.
Мова як зас1б комушкаци. Фор ми мовно'Т комун1кац1’Т. У сна 1 письмова комун1кац1я. 

Правила усшшноТ комун1каци та аргументац1я. Науков1 напрями досл1дження 
мовленневого впливу: прагмал1нгв1стика, психолшгвютика, комун1кативна л1нгв1стика, 
теор1я мовно'Т комушкаци, сугестивна лшгвютику 1 нейрол1нгв1стичне програмування.

Тема 1.4 Невербалын засоби сощально-ринкових комушкацш.
Сутшсть 1 особливост1 невербально!' комушкаци. Пара- 1 екстрал1нгв1стичн1 

компоненти невербально!- комушкаци. М1М1ка 1 погляд як невербальш засоби комун1каци. 
Жести як невербальний зас1б комун1каци. Оргашзашя простору 1 часу як невербальш 
засоби комушкаци. Пози 1 хода як невербальш засоби комушкаци. Контакт очей як 
невербальний зааб комушкаци. 1м1дж дшовоТ людини.

Тема 1.5 Комушкативш бар’ери та Тх подолання.
Навколишне середовище як фактор бар’еру комушкаци. Комушкативний бар'ер. 

Бар'ер темпераменту. Бар'ер акцентуаци характеру. Бар'ер негативних емоцш. Бар'ер 
страждання. Бар'ер гшву. Бар'ер В1дрази й огиди. Бар'ер презирства. Бар'ер страху. Бар'ер 
сорому 1 провини. Бар'ер в1дсутност1 1 нтересу. Бар'ер мовлення. Бар'ер нехтування фактами. 
Техшчш бар’ери. Бар’ери комун1каци в оргашзащях. Конфл1Кт м1ж сферами компетенци. 
Семантичн! бар'ери. Невербальн1 М1ж0 с0 бист1сн1 перешкоди. Незадовшьний зворотний 
зв'язок. Вир1шення проблем структурних комун1кац1Й. Запоб1гання виникнення бар'ер1в.

Тема 1.6 Комун1кативн1 к0нфл1кти та Тх подолання.
Поняття «к0 нфл1кт», суперечка», «протид1я», «протир1ччя» 1 «конфронтагйя». 

Теоретичш засади конфл1ктноТ комун1каци. Види 1 причини конфл1кт1в. Розгортання 
к0 нфл1кту в час1. Комун1кативш стратеги в конфл1ктних ситуац1ях (сп1вроб1тництво, 
компром1с, уникнення, пристосування, суперницгво, иридушення, переговори), Тхн1
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тактичш складники, переваги й недсшки. Проблема сприйняття в умовах конфл1кту. 
Суперечка, дискуая 1 критика в конфл1кп. Стрес 1 конфл1кт. Профшактика конфл1кту.

Модуль №2 «Методико-практичний шструментарш сощалышх комушкацш 
у ринковому середовищЬ>

Тема 2.1 Маншуляцн у сощально-ринкових комушкащях.
Понятгя МаН1ПуЛЯЦ11 В СПШКуваНН1. Критери ман1пуляци. ВЩМШШСТЪ М1Ж 

маншулятивним впливом 1 особистим. Проникнення в псих1чну сферу. Експлуатащя 
особистюних якостей. Вщмшшсть машпулятора. Машпулятивш системи. Активний 
маншулятор. Пасивний машпулятор. Основш машпулятивш системи 1 типи маншулятор1в. 
Прийоми машпуляцш в дшовш бесщ. Основш групи прийом1в машпуляци. Активна 
машпулящя. Пасивна машпуляц1я.

Тема 2.2 Етикет як технология сощально-ринкових комушкацш.
Поняття дшового етикету. Дшовий протокол. Етичш кодекси та IX значения. 

Основш норми та правила б1знес-етикету. Крос-нацюнальш в1дмшноеп б1знес- 
комушкацп. Особливосп дшового етикету в захщноевропейських крашах. Основш 
характеристики етики дшового спшкування у крашах Сходу. Особливосп дшового 
поведшки 1 спшкування в США, Канад1.

Тема 2.3 Усш сощалыю-ринков1 комушкацн: стратеги, правила, форми.
Поняття дшовоТ бесцщ, й основш етапи. Форми дшового спшкування. ФункцЙ 

д1лово1 бесщи. Основш етапи дшовоТ бесцщ. Особливосп переговорного процесу. Причини 
переговор1в. Особливосп переговор1в як специф1чноТ форми дшового спшкування. Основш 
принципи ведения дшових переговор1в. Умови ведения переговор1в. Обов’язков1 етапи 
переговор1в. План переговор1в. Етапи прийняття ршень. Етап розгляду можливих 
альтернативних р1шень. Розробка заход1в на виконання ршень.

Тема 2.4 Письмов1 сощально-ринков! комушкацн: стратеги, правила, форми.
Писемне дшове мовлення. Мюце 1 роль документально-шформацшних 

КОМуН1КаЦ1Й у СуСП1ЛЬСТВ1. 1нформаЦШШ ВЛаСТИВОСТ1 1 КОМуШКаЦШШ МОЖЛИВОСТ1 
документа. Поняття про документа, вимоги до них. Класифжащя документа. Рекв1зити 
та \'х розм1щення на сторшш документа. Формуляр документа, поняття про бланк. 
Правила шдготовки текстових матер1ал1в. Матер1али для преси: бекграундери, ньюз-, 
або прес-рел13, мед1а-кит, особисп або авторськ1 статп, оглядов1 стати, факт-лист, 
форма “Питаиия-вщповщь», бюграф1я, заяви. Загальш правила вщносин 13 ЗМ1 як 
шструмент уСП1ШН01  КОМуН1КаЦ11.

Тема 2.5 Сощально-ринков1 комушкацн' суб’екпв господарювання.
Призначення, сутшсть 1 завдання сощально-ринкових комушкацш суб’екпв 

господарськоТ д1яльносп. Комушкащя як функц1Я управлшня суб’екпв господарювання. 
Внутршне 1 зовшшне середовище суб’екпв господарювання. Сощальна структура 
комушкацш суб’екпв господарювання. Види комушкацш суб’екпв господарювання.

Тема 2.6 Н ов тн  сощальио-комушкацшш технологи у ринковому середовинц.
Специфка сучасних дшових комушкацн з огляду на розвиток шформацшних 

технолопй. 1нтернет-комушкацЙ в контексп культури шформацшного суспшьства. 
Комушкацн в сучасному маркетингу: 1нтегроваш маркетингов1 комушкаци: сутнють та 
процес формування. Сучасш шструменти комушкацн в оргашзаци. Роль «теори середнього 
р1вня» Р. Мертона в становленш науки про РЯ. Сторпеллшг як продукт м1фолопчно '1 
комушкащ'Г.
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2. ЗМ1СТ НАВЧАЛЬНО! ДИСЦИПЛШИ

2.1. Структура навчальноТ дисциплши (тематичний план)

Обсяг навчальних занять (год.)

№ Назва теми 
(тематичного роздшу)

Денна форма 
навчання

Заочна форма 
навчання

по
Р

У
сь

ог
о

'Вии

Л
аб

./п
ра

к.
за

ня
тт

я

ООн
о

У
сь

ог
о

Л
ек

цп
Л

аб
./п

ра
к.

за
ня

тт
я

иОн
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Модуль №1 «Загальнотеоретичш засади 

сощальних комушкацш у рииковому середовищЬ>

1.1 Сощальш комушкаци як умова еволюци 2 семестр 2 семестр
цивцпзацн 7 2 4 2 - - 2

1.2 Сощальш комушкаци у рииковому середовшщ 7 2
2

4 4 1 - 3

1.3 Вербальш засоби сощально-ринкових комушкацш 7 2
2

4 4 1 - 3

1.4 Невербальш засоби сощально-ринкових комушкацш 7 2 4 4 1 - 3
1.5 Комушкативш бар’ери та Тх подолання 9 2 2 5 4 1 - 3
1.6 Комушкативш конфл1кти та Тх подолання 9 2 5 3 - - 3
1.7 Модульна контрольна робота №1 4 2 - 2 - - - -

Усього за модулем №1 48 14 6 28 21 4 17
Модуль №2 «Методико-практичний шструментарш 
сощальних комушкацш у рииковому середовипц»

2.1 Маншуляци у сощально-ринкових комушкащях 2 семестр 2 семестр
8 2 2 4 3 - - 3

2.2 Етикет як технология сощально-ринкових 
комушкацш 12 2

2 2 6 8 1 2 5

2.3 Усш сощально-ринков1 комушкаци: стратеги, 
правила, форми 12 2

2 2 6 8 1 2 5

2.4 Письмов1 сощально-ринков1 комушкаци: 12 2 2 6 3 семестр
стратеги, правила, форми 2 32 - 2 30

2.5 Сощально-ринков1 комушкаци суб’екпв 
господарювання 10 2

2 2 4 30 - - 30

2.6 Новггш сощально-комушкацшш технологи у 
рииковому середовищ1

6 2 2 2 10 - - 10

2.7 Домашне завдання/ Контрольна робота (ЗНФ) 8 - - 8 8 - - 8
2.8 Модульна контрольна робота №2 4 2 - 2 - - - -

Усього за модулем №2 72 22 12 38 99 2 6 91
Усього за навчального дисциплшою 120 36 18 66 120 6 6 108
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2.2. Домашне завдання/контрольна робота (ЗФН).
Домашне завдання (Дз) / Контрольна робота (КР) з дисциплши виконуеться в 

установленому порядку методичних рекомендацш з метою закршлення та поглиблення 
теоретичних знань та вмшь, набутих студентом в процес1 засвоення всього навчального 
матер1алу дисциплши у сфер1 сощальноУ комушкаци у ринковому середовииц.

Виконання Дз/КР е важливим етапом опанування теоретичних 1 практичних знань, 
вмшь 1 навичок щодо загальних 1 дшових компетенцш майбутшх фах1вщв.

Метою Дз/КР е формування у студенпв практичних навичок виршення 
конкретних питань, пов’язаних з використанням сощальних комушкацш фах1вцями з 
управлшня 1 адмшютрування у ринковому середовипц.

Виконання, оформления та захист Дз/КР здшснюеться студентом в 
шдивщуальному порядку в1дпов1дно до методичних рекомендацш.

Час, потр1бний для виконання Дз, -  до 8 годин самостшно'Г роботи студента.

2.3. ПерелЁк питань для пщготовки до екзамену
Перелж питань та змют завдань розробляються провщним викладачем кафедри та 

затверджуються протоколом засщання кафедри та доводяться до вщома студенпв.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧШ МАТЕР1АЛИ 3 ДИСЦИПЛШИ
3.1. Методи навчання
При вивченш навчальноУ дисциплши використовуються наступш методи навчання:
методи оргашзаци 1 навчально-шзнавальноУ д 1яльност1 (пояснения, 1нструктаж, 

розиов1дь, бес1да, робота з п1дручником, шюстрування, демонстрування, самоспйне 
спостереження, вправи);

методи стимулювання навчальноТ д1яльност1 (дискус1я, забезпечеиня усшху в 
навчанн1, створення сптуац1Й штересу 1 новизни у викладенн1, новизни, опора на 
життевий досв1д студента; стимулювання обов'язку 1 в1дпов1дальност1 в навчанш);

методи контролю 1 самоконтролю у навчанш (усний, письмовий, тестовий, 
граф1чний, самоконтроль 1 самооц1нка).

3.2. Рекомендована лггература
Базова Л1тература
3.2.1 Ботвина Н.В. М 1жнародш культурн1 традици: мова та етика дшовоУ 

комун1кацп: навчальний пос1бник. Кпв: АртЕк, 2002. 208 с.
3.2.2 БобшаО.В. Дшов1 комушкаци 1 конфл1ктолопя : методичш вказ1вки для 

самоспйно '1 роботи. МиколаУв : Вид- НУК, 2011. 56 с.
3.2.3 Бабинець М., Козубовська I. Особливосп дшового листування в менеджмент!. 

Науковий е'юник Ужгородсъкого нац. ун-ту. Сергя: Педагоггка. Соцгалънаробота. 2013. 
№ 28. С. 10-12.

3.2.4 Васильева О.А. Психолопя дшового спшкування : навчально-методичний 
шхпбник. 1змаш : 1ДГУ, 2018. 177 с.

3.2.5 Глазкова1.Я. Комушкативн1 бар’ери: сутнють, причини появи, типолопя. 
Гумашзацгя навчалъно-виховного процесу: зб. наук, праць. Слов’янськ: СДПУ, 2011. 
С. 250-260.

3.2.6 Дмитренко Т.О. Сутшсть комушкаци як ушверсально '1 форми сощальноУ
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взаемодп людей. Вгсник Харк1всъко1 державно!академи культуры. 2010. № 30: С. 88-95.
3.2.7 Доброскок 1.1., Оваенко Л.М. Оргашзащя сучасноТ дшовоТ комушкаци : навч. 

пос1бник для студенпв ВНЗ. Переяслав-Хмельницький : «Вид-во КСВ», 2015. 446 с.
3.2.8 Лесько О.Й., ПрищакМ.Д., Залюб1вська О.Б., РузаковаГ.Г. Етика дшових 

вщносин : навчальний поабник. Вшниця : ВНТУ, 2011. 309 с.
3.2.9 Етика дшового спшкування: навч.-метод. поабник для студенпв ВНЗ та 

мапстранпв спец. «Менеджмент» / укл. Т.1. Бшобровко, О.Г. Маркова. Переяслав- 
Хмельницький : ПХДПУ 1м. Г. Сковороди», 2016. 137 с.

3.2.10 Забродська Н.В. Передумови усшшноУ комушкацн. В1сник Житомирсъкого 
державногоутверситету 1мет 1вана Франка. 2005. № 22. С. 113-115.

3.2.11 Конспект лекцш з дисциплши «Сощальш комушкацн в управлшш» для 
студенпв вс1х спещальностей / Укладач К.Ю. Богомаз. Дншродзержинськ, ДДТУ, 2016. 
84 с.

3.2.12 Корнева Л.М. Невербальш засоби в М1жкультурнш комушкацн. Культура 
народов Причерноморья. 2004. № 49. Т.1. С. 88-90.

3.2.13 Ковалевська Т.Ю. Актуальш напрями дослщження вербального впливу. 
Одесъкий лшгвютичний вгсник. 2014. Вип. 3. С. 110-117.

3.2.14 Ковалинська 1.В. Невербальна комушкащя : навч. пос1б. / КиТвський ун-т 
1мен1 Бориса Гршченка. КиТв: Вид-во «Освгга Укра'Тни», 2014. 289 с.

3.2.15 Мжрюкова К.О. Етика дшового мовлення: навч.-метод. комплекс навч. 
дисциплши для напряму 035 Фшолопя. / МиколаТвський нац. ун-т 1м.
В.О. Сухомлинського. МиколаУв: МНУ, 2017. 101 с.

3.2.16 Молоткша В.К. Органгзащя сучасно! дшовоТ комушкацн: навч.-метод. 
пос1бник. Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2018. 267 с.

Допом1жна лггература
3.2.17 Охр1менко Н.Д., Щцгурська В.Ю. Культура дшовоТ комушкацн: навч.-метод. 

пос1бник. Житомир : Вид-во ЖДУ 1м. I. Франка. 2005. 124 с.
3.2.18 Павленко О.О. Теор1я 1 практика навчання дшовоТ комушкацн : монография. 

Дншропетровськ : АМСУ, 2003. 261 с.
3.2.19 Холод О. Види сощально-комушкацшних технологш. Науковг пращ 

Нацюнальног бгблютеки Украти гм. В.1. Вернадського, 2011.Вип. 32. С. 7-20.
3.2.20 Чайка Л.В. До типологн вербальних конфлжпв. Науковий вгсник 

М1жнародного гумантарного утверситету. Сергя: Фыологгя: наук. зб1рник. Одеса, 
2018. № 37. Том 2. С 159-162.

3 .3 .1нформацшш ресурси в штернет1

3.3.1 Ъ1т1 Ьир://зШс1еп1ат.пе1/соп1еп1:/са1;е§огу/1/106/116/
3.3.2. ЬЦр://Ы2 -ка1а1о§.т& /соп 1еп{Мелу/2 19/88/
3.3.3. ЬЦр://л\^улу.Ь8соп8и11:1п§.к1еу.иа/НЬгагу/(1еГаи11;.
3.3.4. Ыт1 \улу^.ргогек1ати.сот
3.3.5 Ьйр://\УЛА^.рг-сеп1ег.ог§.иа/1ткз.р11р Нр://лушш.тат1.ог§.иа
3.3.6 ЬПр://\у\у\у.ргак!ука.с о т .иа ЬИр://ргорг.сот.иа/
3.3.7 \у ту .р г-зетсе .со т .и а  ЬЦр://гек1ат1з1.сот.иа
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦ1НЮВАННЯ НАБУТИХ 
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМШЬ

4.1. Оцшювання окремих вщцв виконано'Т студентом навчальноТ роботи 
здшснюеться в балах вщповщно до табл.4.1, та 4.1.1

Таблиця4.1

Вид
навчальноТ роботи

Мах к!льк1сть бал1в
Вид

навчальноТ роботи

Мах кшькють балгв
Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

2 семестр
Модуль № 1 «Загальнотеоретичш 

засади сощальних комушкацш у ринковому 
середовииц»

Модуль № 2 «Методико-практичний 
шструментарШ сощальних комушкацш у 

ринковому середовищ!»
Тестовий контроль 15 15 Тестовий контроль 10 10
Пояснения, розповщь, 
бесща,
демонстрування,
самост1Йне
спостереження.

5 15

Домашне завдання 
/ Контрольна 
робота (ЗФН) 10 20

Для допуску до 
виконання модулъног 
контрольно! роботи 
№1 студент мае 
набрати не менше

12 -

Для допуску до 
виконання 
модулъно'1 

контрольноI 
роботи №2 
студент мае 
набрати не менше

12

Виконання модульно'Т 
контрольноТ роботи №1 10 -

Виконання 
модульно'Т 
контрольноТ роботи 
№2

10 -

Усього за модулем 
№1 30 30 Усього за модулем 

№2
30 30

Усього за модулями №1, №2 60 60
Семестровий екзамен 40 40

Усього за дисциплшою 100

4.2. Виконаш види навчальноТ роботи зараховуються студенту, якщо вш отримав 
за них позитивну рейтингову оцшку.

4.3. Сума рейтингових оцшок, отриманих студентом за окрем1 види виконаноТ 
навчальноТ роботи, становить поточну модульну рейтингову оцшку, яка заноситься до 
в1домост1 модульного контролю.

4.4. Сума шдсумково'Т семестрово'Т модульно'Т та екзаменацшно'Т рейтингових 
ощнок, у балах становить шдсумкову семестрову рейтингову оцшку, яка 
перераховуеться в оцшки за нащональною шкалою та шкалою ЕСТ8.
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4.5. Пщсумкова семестрова рейтингова оцшка в балах, за национальною шкалою 
та шкалою ЕСТ8 заноситься до зашково-екзаменацшноТ вщомосп, навчально'1 картки та 
зал1ково'1 книжки студента, наприклад, так: 92/В1дм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 
68/Задов./В, 65/Задов./Е тощо.

4.7. Пщсумкова рейтингова оцшка з дисциплши дор1внюе пщсумковш 
семестров1Й рейтинговш оц1нц1. Зазначена п1дсумкова рейтингова оцшка з дисциплши 
заноситься до Додатку до диплома.
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АРКУШ ОЗНАИОМЛЕННЯ 3 ДОКУМЕНТОМ
(Ф 03.02-02)

№
пор. Пр1звище 1м'я по-батьков1

ГПдпис
ознайомленоТ

особи

Дата
ознайом-

лення
Прим1тки

(Ф 03.02-04)
АРКУШ РЕ€СТРАЦП РЕВ13Н___________________________

№
пор. Пр1звище 1м'я по-батьков! Дата рев1зи П1ДПИС

Висновок щодо 
адекватност!

(Ф 03.02-03)
АРКУШ ОБЛ1КУ ЗМ1Н

№
ЗМ1НИ

№ листа (стор1нки) Пщпис 
особи,яка 

внесла змшу

Дата
внесения

змши

Дата
введения

ЗМ1НИЗм1неного Зам1неного Нового Анульо-
ваного

(Ф 03.02-32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМ1Н_______________________________

П1ДПИС 1н1ц1али, пр1звище Посада Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено


