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ВСТУП 

 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних реко-

мендацій до розроблення робочої програми навчальної дисципліни», затверджених розпоряджен-

ням № _________ від ___________2019 р. та відповідних нормативних документів. 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Заплановані результати 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують профіль фахівця в галузі міжнародного права. 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань з основних положень між-

народного фінансового права, уміння з наукових позицій давати обґрунтовану оцінку складним 

явищам та процесам фінансово-правової дійсності, розкривати їх сутність, розуміти їх соціальне 

призначення. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

– вивчення та засвоєння студентами знань про найбільш важливі та основні положення 

міжнародного фінансового права як складової регулятивного компоненту міжнародної фінансо-

вої системи; 

– формування розуміння концепцій та інструментів національної та міжнародної фінансо-

вої політики; оволодіння основними поняттями та категоріями міжнародно-правового регулю-

вання фінансової сфери, що необхідні для повноцінного формування профілю фахівця в галузі 

міжнародного права. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути наступні компете-

нтності: 

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

– оперувати поняттями та категоріями міжнародного фінансового права. 

Для вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне фінансове право» необхідні знання, 

отримані студентами під час вивчення дисциплін «Міжнародне публічне право: основи теорії», 

«Міжнародне публічне право: основні галузі», «Міжнародне приватне право». 

Навчальна дисципліна «Міжнародне фінансове право» є базовою для вивчення навчальної 

дисципліни «Теорія і практика міжнародного права». 

 

1.2. Програма навчальної дисципліни.  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з 

одного навчального модуля №1 «Міжнародне фінансове право», який є логічно завершеною, 

самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає проведення мо-

дульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

Модуль 1. Міжнародне фінансове право 

Тема 1. Міжнародна фінансова система та її складові. Структура фінансового ринку. 

Поняття і структура міжнародної фінансової системи. Співвідношення міжнародної фінансової 

системи з внутрішньодержавними правовими режимами, а також з міжнародними торговельними 

та інвестиційними відносинами. 

Поняття фінансового активу, фінансової послуги та фінансового посередника. Види фінан-

сових установ та їх значення для забезпечення операцій з фінансовими активами. Місце та роль 

банків, кредитних спілок, страхових компаній, факторингових установ, лізингових компаній, не-

державних пенсійних фондів, професійних учасників ринку цінних паперів в системі фінансових 

установ.  

Тема 2. Предмет та система міжнародного фінансового права. Поняття міжнародного 

фінансового права. Предмет та метод міжнародного фінансового права.  
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Місце міжнародного фінансового права в глобальній правовій системі. Співвідношення 

міжнародного фінансового права, міжнародного публічного права та внутрішнього права дер-

жави. Співвідношення публічно- та приватноправових елементів в правовому регулюванні між-

народних фінансових відносин. 

Система та структура міжнародного фінансового права. Інститути міжнародного фінансо-

вого права.  

Принципи міжнародного фінансового права. Загальні та спеціальні принципи міжнарод-

ного фінансового права.  

Тема 3. Джерела та суб’єкти міжнародного фінансового права. Джерела міжнародного 

фінансового права. Міжнародний договір як основне джерело міжнародного фінансового права. 

Роль м’якого права (soft law) в регулюванні міжнародних фінансових відносин. Міжнародний 

звичай та рішення міжнародних організацій як джерела міжнародного фінансового права. 

Держави та міжнародні організації як основні суб’єкти міжнародного фінансового права. 

Фінансовий суверенітет як складова державного суверенітету. Державні органи, що здійснюють 

регулювання фінансових відносин. Особлива роль і місце центральних банків в системі держав-

них органів.  

Види міжнародних фінансових організацій: їх правосуб’єктність та компетенція. Регіона-

льні міжнародні фінансові організації та об’єднання. Міжнародні валютні, платіжні та кредитні 

союзи. Роль квазі-міжнародних організацій у регулюванні міжнародних фінансових відносин. 

Місце Міжнародного валютного фонду в міжнародній фінансовій системі. 

Приватні оператори міжнародних фінансових відносин. Банки як основні оператори міжна-

родних фінансових відносин. Участь юридичних та фізичних осіб у міжнародних фінансових ві-

дносинах. 

Тема 4. Міжнародне валютне право. Поняття міжнародного валютного права. Валютні 

цінності. Валютні операції. Суб’єкти міжнародного валютного права. Джерела міжнародного ва-

лютного права. Світові валютні системи.  

Поняття валютного регулювання та контролю. Напрями валютного контролю.  

Поняття валютних блоків. Валютні зони. Характерні риси валютних зон. Європейська ва-

лютна система. 

Поняття та мета валютних обмежень. Історія виникнення валютних обмежень. Форми ва-

лютних обмежень. 

Поняття та значення конвертованості. Вільноконвертована валюта. Частково конвертована 

(обмежено конвертована) валюта. Неконвертована валюта. Зовнішня конвертована валюта. Вну-

трішня конвертована валюта. Класифікація валют. 

Тема 5. Міжнародне банківське право. Поняття та структура міжнародного банківського 

права. Становлення та історичний розвиток правового регулювання банківської діяльності. Су-

часні правові механізми контролю у сфері банківської діяльності. 

Повноваження та функції центральних банків у сфері банківського регулювання та нагляду. 

Саморегулівні організації банківського ринку та переваги делегування таким організаціям окре-

мих регуляторних повноважень. 

Універсальні, регіональні та локальні міжнародно-правові стандарти банківської діяльно-

сті.  

Принципи функціонування дозвільної системи допуску до банківської діяльності. Ліцензу-

вання банків та контроль регуляторних органів за їх дотриманням. Міжнародні об’єднання наці-

ональних регуляторних органів та основні результати їх діяльності. 

Пруденційне регулювання банківської діяльності в Європейському Союзі. 

Тема 6. Міжнародно-правове регулювання кредитних відносин. Міжнародна кредитна 

система та міжнародне кредитне право. Поняття міжнародного кредиту. Основні види та форми 

міжнародного кредитування. 
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Міжбанківський кредитний ринок. Кредитування зовнішньої торгівлі. Міжнародні облігації 

та міжнародне проектне фінансування як інструменти залучення капіталу на глобальних фінан-

сових ринках.  

Роль міжнародних організацій в міжнародній кредитній системі. Вплив Міжнародного ва-

лютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Організації економічного спів-

робітництва та розвитку на міжнародні кредитні відносини. 

Тема 7. Міжнародно-правове регулювання платежів та розрахунків. Поняття та пред-

мет міжнародного платіжного права. Основні форми міжнародних платежів та розрахунків. Пла-

тіжні інструменти. Роль внутрішньодержавного та міжнародного права в регулювання міжнаро-

дних платежів та розрахунків.  

Міжнародно-правове регулювання платіжно-розрахункових відносин. Основні засади здій-

снення транскордонного переказу коштів. Міжнародні стандарти організації та функціонування 

платіжних систем, систем розрахунків та електронних грошей.  

Вимоги до ефективності та безпеки платежів і розрахунків. Захист прав споживачів послуг 

з переказу коштів. 

Тема 8. Міжнародно-правове регулювання ринку цінних паперів. Цінні папери як 

об’єкти міжнародного фінансового права. Загальна характеристика цінних паперів. Ознаки цін-

них паперів, їх функції та роль на ринку. Основні види цінних паперів, що перебувають в міжна-

родному обігу. Емісійні та неемісійні цінні папери.  

Правові аспекти вчинення транскордонних правочинів на міжнародних ринках цінних па-

перів. Правове регулювання транскордонного розміщення цінних паперів. Міжнародні забезпе-

чувальні правочини з цінними паперами.  

Векселі та чеки як інструменти міжнародних грошових ринків. Депозитарні розписки як 

об’єкти міжнародного фінансового права. 

Джерела міжнародно-правового регулювання ринку цінних паперів. Гаазька конвенція про 

право, яке підлягає застосуванню до певних прав відносно цінних паперів, які знаходяться у во-

лодінні посередника 2006 р. Конвенція УНІДРУА про матеріальні норми у відношенні цінних 

паперів 2009 р. Міжнародні уніфіковані норми у сфері забезпечення електронних цінних паперів. 

Тема 9. Міжнародне податкове право. Міжнародне співробітництво у сфері запобі-

гання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Поняття 

та структура міжнародного податкового права. Джерела міжнародного податкового права. Пода-

ткові системи держав світу. 

Суб’єкти міжнародного податкового права. Держава як суб’єкт міжнародного податкового 

права. Податковий суверенітет та податкова юрисдикція. Територіальність та резидентність в 

міжнародному податковому праві. 

Міжнародне подвійне (багатократне) оподаткування та його види. Способи уникнення між-

народного подвійного (багатократного) оподаткування.  

Міжнародні стандарти та міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії ле-

галізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фі-

нансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Правовий статус Міжнародної групи з 

протидії відмиванню грошей (FATF). Рекомендації FATF: зміст та стан імплементації в Україні. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни. 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль №1 «Міжнародне фінансове право» 

1.1 Міжнародна фінансова система та її скла-

дові. Структура фінансового ринку. 
1 семестр 1 семестр 

11 2 2 7 14 2 2 11 

1.2 Предмет та система міжнародного фінансо-

вого права. 
12 2 2 7 13 2 – 11 

1.3 Джерела та суб’єкти міжнародного фінан-

сового права 
12 2 2 7 13 2 – 11 

1.4 Міжнародне валютне право. 11 2 2 7 12 – – 11 

1.5 Міжнародне банківське  право 11 2 2 7 13 – 2 11 

1.6 Міжнародно-правове регулювання кредит-

них відносин. 
11 2 2 7 11 – – 11 

1.7 Міжнародно-правове регулювання плате-

жів та розрахунків. 
11 2 2 7 11 – – 11 

1.8 Міжнародно-правове регулювання ринку 

цінних паперів. 
11 2 2 7 12 – 2 11 

1.9 Міжнародне податкове право. Міжнародне 

співробітництво у сфері запобігання та про-

тидії легалізації (відмиванню) доходів, оде-

ржаних злочинним шляхом. 

8 1 – 7 11 – – 11 

1.10 Модульна контрольна робота №1 22 – 1 21 – – – – 

1.11 Підсумкова семестрова контрольна робота – – – – 10 – – 9 

Усього за модулем №1 120 17 17 84 120 6 6 108 

Усього за навчальною дисципліною 120 17 17 84 120 6 6 108 

 

 
 

2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Лекції СРС Лекції СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Міжнародна фінансова система та її складові. Стру-

ктура фінансового ринку. 
1 семестр 1 семестр 

2 2 2 6 

1.2 Предмет та система міжнародного фінансового 

права. 
2 2 2 4 

1.3 Джерела та суб’єкти міжнародного фінансового 

права 
2 2 2 5 

1.4 Міжнародне валютне право. 2 2 – 5 

1.5 Міжнародне банківське  право 2 2 – 7 

1.6 Міжнародно-правове регулювання кредитних від-

носин. 
2 2 – 5 
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1.7 Міжнародно-правове регулювання платежів та роз-

рахунків. 
2 2 – 5 

1.8 Міжнародно-правове регулювання ринку цінних 

паперів. 
2 2 – 5 

1.9 Міжнародне податкове право. Міжнародне співро-

бітництво у сфері запобігання та протидії легаліза-

ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом. 

1 7 – 6 

Усього за модулем №1 17 23 6 48 

Усього за навчальною дисципліною 17 23 6 48 

 

2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Практ. 

за-

няття 

СРС 
Практ. 

заняття 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Міжнародна фінансова система та її складові. 

Структура фінансового ринку. 
1 семестр 1 семестр 

2 5 2 5 

1.2 Предмет та система міжнародного фінансового 

права. 
2 5 – 7 

1.3 Джерела та суб’єкти міжнародного фінансового 

права 
2 5 – 6 

1.4 Міжнародне валютне право. 2 5 – 6 

1.5 Міжнародне банківське  право 2 5 2 4 

1.6 

 

Міжнародно-правове регулювання кредитних від-

носин. 
2 5 – 6 

1.7 Міжнародно-правове регулювання платежів та ро-

зрахунків. 
2 5 – 6 

1.8 Міжнародно-правове регулювання ринку цінних 

паперів. 
2 5 2 6 

1.9 Міжнародне податкове право. Міжнародне спів-

робітництво у сфері запобігання та протидії лега-

лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-

ним шляхом. 

– – – 5 

1.10 Модульна контрольна робота №1 1 21 – – 

1.11 Підсумкова семестрова контрольна робота - – – 9 

 Усього за модулем №1 17 61 6 60 

 Усього за навчальною дисципліною 17 61 6 60 

 

2.4. Самостійна (індивідуальна) робота студента, її зміст та обсяг  

 

№ 

п/п 
Зміст самостійної роботи студента 

Обсяг СРС (годин) 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 
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Нав-

чання 

нав-

чання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 23 48 

2. Підготовка до практичних занять 40 28 

3. Опрацювання та вивчення питань, що виносяться на само-

стійне опрацювання за даною дисципліною 
– 23 

3. Підготовка до модульної контрольної роботи 21 – 

4. Підсумкова семестрова контрольна робота – 9 

Усього за навчальною дисципліною 84 108 

 

2.4.1. Перелік питань для підготовки до екзамену. 

Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену, розробляються викладачами, 

затверджуються протоколом засідання кафедри та доводяться до відома студентів. 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Методи навчання  

При вивченні навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

– пояснювально-ілюстративний метод; 

– метод проблемного викладу; 

– дослідницький метод. 

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, практичних занять, самостій-

ному вирішенні задач, роботі з навчальною літературою. 

3.2. Рекомендована література 

Базова література 

3.2.1. Лазебник Л. Л. Міжнародне фінансове право: навчальний посібник для студентів ви-

щих навч. закладів. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 312 с. 

3.2.2. Шумилов В. М., Лифшиц И. М. Международное финансовое право. – М.: Юстиция, 

2018. – 302 с. 

3.2.3. Савчук С. С. Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності. – Київ-Одеса: 

Фенікс, 2019. – 258 с. 

Допоміжна література 

3.2.4. Международное налоговое право: учебник и практикум для бакалавриата и магистра-

туры / отв. ред. А. А. Копина, А. В. Реут. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 243 с.  

3.2.5. Виговський О. І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві: моног-

рафія. – К.: Київський університет, 2011. – 447 с. 

3.2.6. Фінанси: підручник / Лютий І.О., Боринець С.Я., Варналій З.С. та ін. – Київ: Ліра-К, 

2019. – 727 с. 

3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

3.3.1. http://www.rada.gov.ua/ 

3.3.2. http://www.bis.org/bcbs/ 

3.3.3. http://www.iosco.org/ 

 

 

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в ба-

лах відповідно до табл.4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Вид навчальної роботи Максимальна кількість балів 
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Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

 1 семестр 1 семестр 

Модуль №1 Модуль №1 

Виконання завдань експрес-контролю під час практич-

них занять  (6бх8) 

48 

(сумарна) 
– 

Розв’язання задач, відповіді на теоретичні питання, тощо 

під час аудиторної роботи на практичних заняттях  

(5бх2) 

10 

(сумарна) 
– 

Для допуску до виконання модульної контрольної ро-

боти №1 студент має набрати не менше  
35 балів – 

Відповіді на практичних заняттях (з урахуванням вико-

нання завдань, отриманих під час настановної сесії) 
– 

30 

(сумарно) 

Виконання модульної контрольної роботи №1 30 – 

Виконання підсумкової семестрової контрольної роботи – 30 

Усього за модулем №1 88 – 

Семестровий екзамен 12 40 

Усього за 1 семестр 100 100 

 

Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за резуль-

татами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру. 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них по-

зитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

 

Відповідність оцінок у балах оцінкам за національною шкалою 
  

Оцінка у балах Оцінка за  

національною 

шкалою 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 

3 4 5 6 7 8 9 9-10 10-11 12-13 13-14 14-15 Відмінно 

2,5 3 4 5 6 6-7 7-8 8 9 10-11 11-12 12-13 Добре 

2 2,5 3 4 4-5 5 6 6-7 7-8 8-9 9-10 9-11 Задовільно 

 

Оцінка у балах Оцінка за 

національною 

шкалою 

16 17 18 19 

 
20 21 22 23 24 25 26 27 

15-16 16-17 17-18 17-19 18-20 19-21 20-22 21-23 22-24 23-25 24-26 25-27 Відмінно 

12-14 13-15 14-16 15-16 15-17 16-18 17-19 18-20 18-21 19-22 20-23 20-24 Добре 

10-11 10-12 11-13 12-14 12-14 13-15 13-16 14-17 15-17 15-18 16-19 16-19 Задовільно 

 

Оцінка у балах Оцінка за  

національною 

шкалою 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

26-28 26-29 27-30 28-31 29-32 30-33 31-34 32-35 33-36 34 -37 34-38 35-39 Відмінно 

21-25 22-25 23-26 23-27 24-28 25-29 26-30 27-31 27-32 28-33 29-33 29-34 Добре 

17-20 18-21 18-22 19-22 19-23 20-24 20-25 21-26 22-26 22-27 23-28 24-28 Задовільно 
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Оцінка у балах Оцінка за  

національною 

шкалою 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

36-40 37-41 38-42 39-43 40-44 41-45 42-46 43-47 43-48 44-49 45-50 46-51 Відмінно 

30-35 31-36 32-37 32-38 33-39 34-40 35-41 35-42 36-42 37-43 38-44 38-45 Добре 

24-29 25-30 25-31 26-31 27-32 27-33 28-34 28-34 29-35 30-36 30-37 31-37 Задовільно 

 

Оцінка у балах Оцінка за 

національ-

ною шкалою 

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

47-52 48-53 49-54 50-55 51-56 51-57 52-58 53-59 54-60 55-61 56-62 57-63 Відмінно 

39-46 40-47 41-48 41-49 42-50 43-50 44-51 44-52 45-53 46-54 47-55 47-56 Добре 

31-38 32-39 32-40 33-40 34-41 34-42 35-43 36-43 36-44 37-45 37-46 38-46 Задовільно 

 

Оцінка у балах Оцінка за  

національною 

шкалою 

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

58-64 59-65 60-66 60-67 61-68 62-69 63-70 64-71 65-72 66-73 67-74 68-75 Відмінно 

48-57 49-58 50-59 50-59 51-60 52-61 53-62 53-63 54-64 55-65 56-66 56-67 Добре 

38-47 39-48 40-49 40-49 41-50 41-51 42-52 43-52 43-53 44-54 44-55 45-55 Задовільно 

Оцінка у  балах Оцінка за  

національною 

шкалою 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

68-76 69-77 70-78 71-79 72-80 73-81 74-82 75-83 76-84 77-85 77-86 78-87 Відмінно 

57-67 58-68 59-69 59-70 60-71 61-72 62-73 62-74 63-75 64-76 65-76 65-77 Добре 

46-56 46-57 47-58 47-58 48-59 49-60 49-61 50-61 50-62 51-63 52-64 52-64 Задовільно 

 

 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної 

роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного 

контролю. 

4.4. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у ба-

лах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за націо-

нальною шкалою та шкалою ECTS 
 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 
Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 Відмінно 

75-89 Добре 

60-74 Задовільно 

менше 60 Незадовільно 

 

Таблиця 4.4 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в Оцінка за Оцінка за шкалою ЕСТS 
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балах  національною 

шкалою Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною  

кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю сут-

тєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 

 

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шкалою 

ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки 

студента. 

4.6. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій рейтин-

говій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до 

диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди  

передано  

(підрозділ) 

Дата  

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис отри-

мувача 
Примітки 

      

      

      

 
(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис  

ознайомленої 

особи 

Дата озна-

йом-лення 
Примітки 

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата вне-

сення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


