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ВСТУП
Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Економікс» розроблена на основі 

«Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної 
дисципліни денної форм навчання», затверджених розпорядженнями №071/роз. від 
10.07.2019 р., № 088/роз, від 16.10.19 та відповідних нормативних документів.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1. Заплановані результати.
Місце даної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань 

та вмінь, що формують профіль фахівця у галузі міжнародних економічних відносин
Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань про механізми 

ресурси, основні тенденції 1 перспективи розвитку світового господарства та основних груп 
країн; отримання навичок самостійного аналізу світового господарства та порівняльного 
аналізу рівнів соціально-економічного розвитку груп країн на основі методів що 
застосовуються міжнародними організаціями, а також уміння аналізувати основні тенденції 
розвитку світових економічних процесів, виявляти властиві їм проблеми та знаходити шляхи 
їх вирішення, враховуючи взаємовплив економічного, соціального та політичного факторів.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
формування системи знань щодо сутності світової економіки, як цілісної системи та 
закономірностей її розвитку;

-  засвоєння основних характеристик ресурсів розвитку світової економіки, включаючи 
трудові, фінансові та інтелектуальні;

-  осмислення глобальних проблем розвитку світової економіки;
формування вмінь аналізувати та оцінювати функціонально-галузеву та регіональну 
структуру світової економіки, світовий ринок міжнародних інвестицій та кредитів, а 
також світовий фінансовий ринок та світовий ринок праці;
сформувати компетенції щодо використання одержаних знань у практичній 
зовнішньоекономічній діяльності України в урахуванням сучасних тенденцій і 
перспектив світогосподарського розвитку.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути таких 
компетентностей:

-  ІК Здатність ставити та успішно розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми під час професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин у 
цілому та міжнародного бізнесу, зокрема, а також у процесі навчання, що передбачає 
застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень 
світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

-  ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

-  ЗКЗ. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.
-  ЗК4. Здатність планувати та управляти часом.
-  ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
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-  ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку, оброблення та 
оцінювання інформації, процесів та явищ з різних джерел з метою виявлення проблем, 
формулювання висновків (рекомендацій), вироблення рішень на основі логічних аргументів,' 
забезпечення якості виконуваних робіт з урахуванням національних та міжнародних вимог 
адаптації та дії у нових ситуаціях.

-  ЗК9. Уміння бути критичним та самокритичним .
-  ЗК12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Мівдисциплінарні зв’язки
Навчальна дисципліна «Економікс» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Вступ 

до спеціальності «Міжнародні економічні відносини», «Економічні виміри міжнародного 
.бізнесу»,  ̂ «Мікроекономіка та макроекономічні основи міжнародного бізнесу», 
взаємопов язана з такими навчальними дисциплінами, як «Основи менеджменту 
маркетингу, підприємництва», «Історія економічних вчень та економічного розвитку»,та є 
базою для вивчення таких дисциплін, як «Міжнародна економічна безпека», «Економіка та 
зовнішньоекономічні зв’язки України» та інших дисциплін.

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

складається з одного навчального модулю, а саме:
Модуль № 1 «Міжнародні аспекти економікс та світове господарство»
Тема 1. Предмет і завдання курсу. Поняття «світова економіка» та «світове 

господарство».
Предмет і завдання курсу «Економікс». Його зв’язок з іншими курсами. Поняття світової 

економіки та світового господарства. Ознаки світового господарства та його характерні риси. 
Етапи формування та періоди розвитку світового господарства. Механізм світового 
господарства та його інструменти. Суб’єкти світового господарства: національні економіки, 
транснаціональні корпорації, інтеграційні угрупування, міжнародні економічні організації’ 
Формьі світового господарства.

Поняття глобальної економіки. Ланцюги доданої вартості та їх роль у розвитку світової 
економіки.

Теорії світового господарства: теорії міжнародного поділу праці на базі зовнішньої 
торпвлі (А.Сміт, Д.Рікардо, Е.Хекшер и Б.Олін). Соціокультурні теорії світового 
господарства (У.Ростоу, Ф.Фукуяма, С.Хантінгтон). Світосистемні теорії (И.Ваплерстайн 
Ф.Фробел). Теорії периферійної економіки (Р.Пребиш).

Тема 2: Типологія країн світу. Спроби подолання розриву в рівнях їх соціально- 
економічного розвитку

Основні типології країн світу (типологія МВФ, типологія ООН, типологія ОЗСР, 
типологія Світового банку), їх принципові відмінності.

Основні групи країн: склад і підгрупи, характерні риси, їхня позиція та роль у світовій 
економіці, характерні риси. Динаміка розвитку в основних групах країн світу.

Поняття відмінності в рівнях соціально-економічного розвитку та його розмірів. Успіхи та 
невдачі у подоланні розриву. Концепції договірного розвитку. Досвід КНР, Індії та країн 
НІС у подоланні розриву в рівнях соціально-економічного розвитку.

Тема 3. Основні тенденції розвитку світової економіки
Основні тенденції розвитку світової економіки в ХХ-ХХІ ст.: нерівномірність 

економічного розвитку; зміна позицій країн світу; нові центри сили у світовій економіці; 
циклічність розвитку світової економіки. Перегрупування країн світу та зміна 
співвідношення сил.



Система менеджменту якості.
Робоча програма

навчальної дисципліни
■■■

«Економікс»

Шифр
документа

СМЯНАУ 
РП 15.01.01-01-2021

Стор. 6 із 11

Сутність постіндустріалізації. Особливості постіндустріальної економіки. Основні 
проблеми і вплив постіндустріалізації на світове господарство.

Поняття і типи лібералізації економічного життя. Основні причини початку ліберальних 
реформ та особливості процесу лібералізації в різних регіонах світу. Особливості державного 
регулювання економіки на сучасному етапі.

Процеси інтеграції в сучасному світі. Поняття міжнародної економічної інтеграції та її 
цілі. Етапи інтеграційного процесу. Найважливіші інтеграційні угрупування у світі.

Інтернаціоналізація господарської діяльності, її вплив на світову економіку та її 
переростання у глобалізацію.

Визначення глобалізації. Особливості та характеристика сучасної глобалізації. Основні 
.аспекти економічної глобалізації. Наслідки глобалізації. Глокалізація.

Сутність і процес транснаціоналізації господарської діяльності.
Поняття репоналізації. Значення регіоналізації для глобалізації. Напрямки регіоналізації в 

сучасному світі. Перспективи регіоналізації.
Тема 4. Показники світового розвитку та участі країн у світовій економіці
Світовий валовий продукт. Порівняння національних ВВП. Методи ППС Атласа 

обмінного курсу. ’ ’
Вимірювання динаміки росту світової економіки. Поняття світового багатства.
Індикатори глобалізації: показники інвестиційної відкритості, прибутковості прямих 

іноземних інвестицій, економічна діяльність ТНК, міжнародне поширення технологій, 
глобалізація торгівлі. Показники фінансової глобалізації.

Показники участі країн у світовому виробництві товарів та послуг, світовій торгівлі 
Показники участі країн у міжнародному розвитку капіталу, інших економічних факторів. 
Динаміка ролі та місця найбільших країн у світовій економіці (на прикладі СІЛА Німеччини 
Японії та Китаю).

Демографічні показники.
Тема 5. Глобальні проблеми світової економіки
Поняття глобальних проблем світової економіки. Нові глобальні проблеми.
Проблеми економічної відсталості та економічної модернізації. Глобальна проблема 

ідності. Визначення бідності. Основні концепції бідності. Критерії бідності. Масштаби 
бідності та абсолютної бідності у світі. Шляхи подолання бідності. Міжнародна стратегія 
подолання бідності.

Поняття соціального розподілу, його виміри. Масштаби, тенденції та особливості 
соціального розподілу в різних групах країн. Соціальна політика в розвинутих і менш 
розвинених країнах.

Професійна проблема, її масштаби та шляхи вирішення. Глобальна проблема розвитку 
людського потенціалу.

Глобальна проблема сталого розвитку та підходи до її вирішення. Сутність та цілі 
концепції сталого розвитку.

Тема 6. Трудові ресурси світового господарства
Динаміка та структура населення світу. Трудові ресурси світу: кількісні та якісні аспекти. 
Демографічні проблеми розвинених і менш розвинених країн світу. Демографічне 

навантаження.
Проблема зайнятості та безробіття. Типи безробіття та його рівень у різних регіонах світу. 

Сучасна ситуація на світовому ринку праці та проблема створення робочих місць.
Міжнародна міграція робочої сили: її поняття, види, масштаби та напрямки. Центри 

міжнародної трудової міграції та її економічні результати.
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Тема 7. Галузева структура світової економіки
Основні зміни у галузевій структурі світової економіки в останні десятиліття. АПК світу. 

ТЕК світу. Базові галузі промисловості. Хімічні та металургійні комплекси 
Машинобудування. Легка промисловість. Транспорт і зв’язок. Галузі сфери послуг.

Тема 8. Фінансові ресурси світового господарства
Поняття, джерела і види фінансових ресурсів. Механізм переливання фінансових 

ресурсів. Поняття та структура світового фінансового ринку. Основні учасники світового 
фінансового ринку. Світові фінансові центри. Світові ринки капіталу. Світовий валютний 
ринок. Світовии ринок деривативів. Світовий кредитний ринок. Світовий ринок страхових 
послуг. Світовий ринок акцій. Фондові біржі світу. Поняття офшорних центрів.
• ,Фі.нансова допомога У СШТ1; 11 розміри, структура та види. Роль міжнародних організацій 
Офіційні золотовалютні резерви світу, їх величина і структура. Зовнішній борг країн світу: 
розмір, динаміка, структура. Реструктуризація зовнішнього боргу.

Фінансові кризи. Причини, характерні риси, результати та шляхи подолання Позитивні та
негативні наслідки глобалізації фінансових ресурсів світу. Особливості світової фінансової 
кризи 2008-2009 гг.

Тема 9. Збереження та інвестиції у світовому господарстві
Збереження та інвестиції як основні елементи капіталоутворення, джерела їх формування 

та взаємозвязок з економічним зростанням. Динаміка світових збережень (накопичень) та 
інвестицій, фактори їх визначення. Причини зміни збережень (накопичень) та інвестицій 
приватного та державного секторів, домашніх господарств.

Інвестиційний клімат: поняття, елементи, особливості в різних групах та підгрупах країн.
Тема 10. Національні економіки як частина світового господарства
Взаємодія національних економік із світовим господарством. Поняття і теорії відкритої 

економіки. Україна у світовій економіці
Конкурентоспроможність національної економіки, її поняття та показники. Теорія 

міжнародних конкурентних переваг.
Зовнішньоекономічна політика країни, її теоретичні основи. Модель внутрішньої - 

зовнішньої рівноваги. Модель Манделла-Флемінга. Міжнародний досвід державного 
регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Структура навчальної дисципліни (тематичний план)

Таблиця 2.1.

№
пор

Назва теми 
(тематичного розділу)

Обсяг навчальних занять (год.)
Денна форма 

навчання
Заочна форма 

навчання

У
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

П
ра

кт
.

за
ня

тт
я

СР
С

У
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

Л
аб

./п
ра

к.
^з

ан
ят

тя

СР
С

1
2 .. 3 4 5 6 7 8 9 10

2 семестр
Модуль №1 « Міжнародні аспекти економікс та світове гпгппляпг™^

1.1 Предмет і завдання курсу. Поняття «світова
економіка» та «світове господарство»

2 семестр семестр
9 2 2 5 - - - -
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1.2 Типологія країн світу. Спроби подолання розриву в 
рівнях їх соціально-економічного розвитку 9 2 2 5 - _ _

1.3 Основні тенденції розвитку світової економіки 9 2 2 5
------------

1.4 Показники світового розвитку та участі країн у 
світовій економіці 9 2 2 5 - - - -

1.5 Глобальні проблеми світової економіки 9 2 2 51.6 Трудові ресурси світового господарства 9 2 2 51.7. Галузева структура світової економіки 9 2 2 51.8 Фінансові ресурси світового господарства 9 2 2 51.9 Збереження та інвестиції у світовому господарстві 9 2 2 5
1.10 Національні економіки як частина світового 

господарства 6 1 - 5 - - - _

1.11 Модульна контрольна робота № 1 3 - 1 2
Підсумкова семестрова контрольна робота ГЗФШ _ _ _ _

Усього за модулем JY°1 90 19 19 52
1—  Усього за навчальною дисципліною 90 19 19 52 - - -

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Методи навчання

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення 
дисципліни застосовуються такі навчальні технології, як: академічна лекція, робота в малих 
групах, семінар-дискусія, тести, презентація, ділова гра тощо.

3.2. Рекомендована література 
Базова література
3.2.1. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: Історія.Політика:Підручник/

А.С. Філшенко.-К.:Либідь, 2019.-960 с.
3.2.2. Стратегія розвитку України, науковий журнал.-К.:НАУ 2020 -№1-190 с
3.2.3. Алієва-Барановська В.М., Дахно I.I. Глобальний бізнес: навч. посібник-довідник / 
Алієва-Барановська В.М., Дахно І.І. -  Київ: Центр учбової літератури, 2013. -  560 с
п  т т» й Г л Т Г  економіка; навч- посіб. / За ред. Г. Е. Гронтковської /Г. Е. Гронтковська 

я а? * енчурик, О. І. Красновська. -  К. : «Центр учбової літератури», 2014. -  384с.
3.2.5. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / С.В. Сіденко, О.М. Іваницька О В 
Кузнецов [та ін.]. - К.: НАУ, 2015 -  468 с.
І 2'6’ Міжнародні фінанси: навч. посібник / Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Князь О В
Дзюбіна К. О., Григор'єв О. Ю., Лакіза В. В. -  Львів: Вид-во Львівської політехніки 2013 -  
364 с. ’

3.2.7. Тарасевич В.М., Завгородня О.О. Економічна теорія. Міжнародна економіка: 
підручник / Тарасевич В.М., Завгородня О.О. -  Київ: Знання, 2012. -  143 с
3.2.8. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: Підручник. -  3-тє вид., перероб. і доп. -  К.: 
знання, 2008. — 622 с.
™  Міжнародні системи та глобальний розвиток: підручник / В. А.Манжола 
О.АКоппель, М.Г.Капітоненко та ін.; за ред. Л.В.Губерського; Київ. Нац.ун-т ім 
1 .Шевченка. -  2-ге вид., переробл. і доповн. -К .: Знання, 2014. -  526 с.
Допоміжна література
3.2.10. Innovative Trends in World Trade Development: the monograph / Rumyantsev A.P. 
Sidenko S.V., Bila S.O. et al.; edited by Prof. Rumyantsev. -  Kyiv: NAU, 2018. -  416 p.
.2.11. Біла CO Новітні тренди розвитку глобалізаційних процесів / С.О.Біла //
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Економічний вісник університету. — Збірник наукових праць учених та аспірантів. — Випуск 
33/1. — 2017. — Переяслав-Хмельницький. -  С. 7 — 15. [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: https://economic-bulletin.com
3 .2.12. Bila S. Monetary recipes for anti-crisis Ukrainian policy and the influence of IMF on their 
application / S. Bila // part ii: Actual issues of macro- and micro- economics. -  Journal 
L'Association 1901 “SEPIKE”. -  Ausgabe 9. -  Osthofen, Deutschland; Poitiers, France; Los 
Angeles, USA. — 2015. — PP. 100 — 104 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://media.wix.com/ugd/bl99е2 Ie2775feb74d49da9c85549fb 1 beeda3.pdf
3.2.13. Біла C O. Стратегічні пріоритети розвитку світового ринку праці / С.О.Біла // 
Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. -  Випуск 41.
— 2019. — ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди»: Переяслав-Хмельницький, 2019. -  С. 107 -  119. 
https://doi.org/10,31470/23 06-546Х-2019-41 [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу: https://economic-bulletin.com
3.2.14. Nichkasova Y., Bila S. The ontology of financial markets, functions and structure 
evolution: theoretical and methodological aspect / Y. Nichkasova, S.Bila // «Вестник 
Национальной академии наук Республики Казахстан». -  2019. -  № 1. -  С. 233 -  245 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://nauka- 
nanrk.kz/ru/assets/%D0%B6%D 1 %83%D 1 %80%PO%BD%DO%BO%DO%BB%202019%201 /%D 
0%92%D0%B5%D 1%81%D 1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA 01 2019 %D0%93%D0%BE 
%D 1 %82%P0%BE%D0%B2%D 1 %8B%D0%B9 15%20%D 1 %84%D0%B5%D0%B2%D 1 %8 
0%D0%B0%D0%BB%D 1 %8F%202019 pdf
3.2.15. Біла C.O. Сучасні тренди розвитку зовнішньоторговельних відносин та ризики 
«неопротекціонізму» / С.О. Біла // Стратегія розвитку України. — 2017. — № 1. — С. 11 -  16.
3.2.16. Біла C O., Локтіонова А.В. Пріоритети підтримки розвитку промислових кластерів: 
світовий досвід / C O. Біла, А.В. Локтіонова // Стратегія розвитку України наук журн — К • 
НАУ, 2018.- № 2 .-С . 36-43.
3.2.17. Біла CO., Пилипенко А.С. Пріоритети забезпечення продовольчої безпеки та 
вирішення проблеми голоду у світовому господарстві / C O. Біла, А.С.Пилипенко // Стратегія 
розвитку України: наук. журн. -  К: НАУ, 2019. -  № 2. -  С. 35 -  43.

3 .3. Інформаційні ресурси в інтернеті
3.3.1. World Investment Report - http://unctad.org/
3.3.2. World Trade Report -  www.wto.org 

World Migration Report // www.iom.int 
Global Financial Stability Report // www.imf.org
Platform Industrie 4.0. [Електронний ресурс] -  Режим доступу: https://www.plattform- 
i40.de/I40/Navigation/EN/Home/home.htmi 

3.3.6. NBIC Science. Towards transhumanism. [Електронний ресурс] — Режим доступу: 
https://www.nbic.org/
World Bank Group. World Development Indicators [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: https://databank.worldbank.org
World Food and Agriculture -  Statistical pocketbook 2019 [Електронний ресурс]. -  
Режим доступу: http://www. fao. or e/3 /c,a6463en/ca6463en pd f
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development [Електронний 
ресурс]. —  Режим доступу:
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourwor1d.

3.3.10. The sustainable development goals report 2019 [Електронний ресурс]. -  Режим доступу:

3.3.3.

3.3.4.
3.3.5.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

https://economic-bulletin.com
http://media.wix.com/ugd/bl99%d0%b52
https://doi.org/10,31470/23
https://economic-bulletin.com
http://nauka-
http://unctad.org/
http://www.wto.org
http://www.iom.int
http://www.imf.org
https://www.plattform-
https://www.nbic.org/
https://databank.worldbank.org
http://www
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourwor1d
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється 
в балах відповідно до табл.4.1.

Максимальна кількість балів
Денна форма Заочна форма

навчання навчання

Вид навчальної роботи
Модуль №1 «Міжнародні аспекти 

економікс та світове 
господарство»

Робота на практичних заняттях 
(5 б. х 8)

2 семестр семестр
40 _

Виконання тестових завдань 
(1 б. х 30) 30 • -

Виконання реферату на задану тему 5
Виступ на практичному занятті з презентацією С

на задану тему J
Для допуску до виконання модульної контрольної 

роботи М І студент має набрати не менше 48 балів -
Виконання модульної контрольної роботи №1 20
Підсумкова семестрова контрольна робота .

Усього за модулем №1 100 _

Усього за дисципліною 100 1
* ............——~ иалал і а за  пшдшнальною ш калою j за

результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.
4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за 

них позитивну рейтингову оцінку.
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 
балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 
національною шкалою та шкалою ECTS

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, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Jadoe./D, 
65/3adoe./E тощо.

4.7. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 
рейтинговій 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
Л  ,  ,1

Підпис
отримувачу Примітки

- 4 - 0 3 0 3 .  ■ (■(і-—( — ...

Л j 49. 01 М
я  7 XZs ^
(jQji&iAAejUpo гУ-̂ Ь У З О Л /

‘
(Ф 03 .02-02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ з д о к у м е н т о м
№

пор. Прізвище ім'я по-батькові
Підпис

ознайомленої
°SP6jP

Дата
ознайом

лення
Примітки

4 ■i maa ŝ а  в {о. о а  и—і----------

(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
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

— J _

(Ф 03.02-32)
УЗГОДЖЕННЯ з м ш

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено


