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Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Політичний розвиток і
політичні системи світу» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до
розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та
заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04. 2021 № 249/од. та
відповідних нормативних документів.
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1. Місце, мета, завдання навчальної дисципліни.
Дана навчальна дисципліна належить до циклу професійно-орієнтованих
дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівців у сфері міжнародних
відносин та міжнародної інформації за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньоїпрофесійних програм «Міжнародні відносини» та «Міжнародна інформація» і є
теоретичним і практичним підґрунтям для розуміння природи й суті політики,
системного підходу в політиці, систематизації міжнародних відносин, а відповідно політичних систем та міжнародних відносин, як особливого типу соціальних систем,
та сучасної системи міжнародних відносин.
Метою викладання дисципліни є вивчення і аналіз політичних концепцій та
доктрин різних періодів становлення та розвитку науки про політику, її категорій та
методів, а також - тенденцій і закономірностей формування та розвитку політичних
інститутів і процесів, опанування особливостями використання системного
підходу в політиці в цілому та в зовнішній політиці, в міжнародних відносинах та
в міжнародному повітряному просторі.

Завданнями навчальної дисципліни є:
формування аналітичного критичного мислення з метою розуміння
природи і сутності політики та міжнародно-політичної взаємодії;
оволодіння методом системного аналізу для дослідження політичного і
міжнародно-політичного простору, включаючи повітряний простір;
набуття аналітичних і прогностичних вмінь для оцінювання реальних та
потенційних можливостей політичних систем;
формування розуміння особливостей політичної системи та системи
міжнародних відносин як особливого типу соціальної системи
оцінювання динаміки міжнародних та вітчизняних політичних явищ з
огляду на політичну систему держави та її місце в системі міжнародних відносин;
обґрунтування особливості статусу космічної держави для її місця та
ролі в системі міжнародних відносин.
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У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент отримає
компетенції щодо:
- закономірностей функціонування політичних явищ як складових політичного
процесу та складної багаторівневої системи (політичної системи, системи
міжнародних відносин);
- основних принципів формування та розвитку політичної системи;
- особливостей формування системи міжнародних відносин, зокрема її
трансформацій на сучасному етапі;
- місця та особливого статусу політичної системи космічної держави в сучасній
системі міжнародних відносин;
- основних тенденцій і законів розвитку вітчизняного та міжнародного
політичного процесу;
- місця і ролі повітряного простору в системі міжнародних відносин;
- прогнозування показників основних параметрів політичного життя держави
та міжнародної спільноти;
- аналізу та передбачення результатів та наслідків виборчих кампаній;
- використання наукових методів для пояснення закономірностей та тенденцій
розвитку сучасних політичних процесів.
Окрім того, завданням даної дисципліни є обґрунтування залежності
розвитку політичної системи держави від розвитку її авіакосмічного потенціалу.
.» і *
1.2. Результати навчання, яких дає можливість досягти навчальна
дисципліна.
критично мислити задля розуміння природи і сутності політики та
міжнародно-політичної взаємодії;
практично оволодіти методом системного аналізу для дослідження
політичного та міжнародно-політичного простору, включаючи повітряний простір;
набути прогностичних вмінь із метою оцінювання реальних та
потенційних можливостей політичних систем;
визначати особливості політичної системи та системи міжнародних
відносин;
давати оцінку динаміки міжнародних та вітчизняних політичних явищ з
огляду на особливості політичної систему держави та її місця в системі міжнародних
відносин;
обґрунтовувати значимість статусу космічної держави для її місця, в
системі міжнародних відносин.
1.3. Компетентності, які дає можливість здобути навчальна дисципліна.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути
компетентності щодо:
встановлення закономірностей функціонування політичних явищ як
складових політичного процесу та складної багаторівневої системи (політичної
системи, системи міжнародних відносин);
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встановлення закономірностей функціонування політичних явищ як
складових політичного процесу та складної багаторівневої системи (політичної
системи, системи міжнародних відносин);
визначення основних принципів формування та розвитку політичної
системи;
обґрунтування особливостей формування системи міжнародних
відносин, зокрема її трансформацій на сучасному етапі;
встановлення місця та особливого статусу політичної системи космічної
держави в сучасній системі міжнародних відносин;
виокремлення основних тенденцій і законів розвитку вітчизняного та
міжнародного політичного процесу;
визначення місця і ролі повітряного простору в системі міжнародних
відносин;
представлення прогнозованих показників основних параметрів
політичного життя держави та міжнародної спільноти;
'
вміння аналізу та передбачення результатів та наслідків виборчих
кампаній;
використання наукових методів для пояснення закономірностей та
тенденцій розвитку сучасних політичних процесів.
Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Політичний розвиток та
політичні системи світу», ґрунтується на знаннях таких дисциплін, як: «Вступ до
спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації і регіональні студії»,
«Історія міжнародних відносин», «Теорія міжнародних відносин», «Основи
міжнародно-політичних досліджень» і є базою для вивчення дисциплін «Аналіз
зовнішньої політики», «Основи світової політики», «Зовнішня політика держав
світу», «Міжнародний повітряний простір в системі сучасних міжнародних
відносин».
2.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1.Зміст навчальної дисципліни
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і
складається з 1 навчального модуля, а саме:
навчального модуля №1 «Системність політичного розвитку та
політичні системи сучасності», засвоєння якого передбачає проведення модульної
контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.
2.2.
Модульне структурування та інтегровані вимоги до кожного модуля
Модуль №1 «Системність політичного розвитку та політичні системи
сучасності»
Інтегровані вимоги модуля № 1
Після опанування основних положень дисципліни «Політичний розвиток та
політичні системи світу» студенти повинні знати:
основні закономірності функціонування політичних явищ як складов
політичного процесу та складної багаторівневої системи (політичної системи,
системи міжнародних відносин);
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- основні принципи формування та розвитку політичної системи;
- особливості формування системи міжнародних відносин, зокрема її
трансформацій на сучасному етапі;
- місце та особливий статус політичної системи космічної держави в сучасній
системі міжнародних відносин;
- основні тенденції і закони розвитку вітчизняного та міжнародного
політичного процесу;
'
- місце і роль повітряного простору в системі міжнародних відносин;
- засади прогнозування показників основних параметрів політичного життя
держави та міжнародної спільноти;
- основи аналізу та передбачення результатів та наслідків виборчих кампаній;
- наукові методи для пояснення закономірностей та тенденцій розвитку
сучасних політичних процесів;
- залежність розвитку політичної системи держави від розвитку її
авіакосмічного потенціалу.
Повинні вміти:
визначати закономірності функціонування політичних явищ як
складових політичного процесу та складної багаторівневої системи (політичної
системи, системи міжнародних відносин);
виділяти основні принципи формування та розвитку політичної системи;
обґрунтовувати особливості формування системи міжнародних відносин,
зокрема її трансформацій, на сучасному етапі;
представляти місце та особливий статус політичної системи космічної
держави в сучасній системі міжнародних відносин;
виокремлювати основні тенденції й закони розвитку вітчизняного та
міжнародного політичного процесу;
визначати місце і ролі повітряного простору в системі міжнародних
відносин;
прогнозувати показники основних параметрів політичного життя
держави та міжнародної спільноти;
аналізувати та передбачати результати та наслідки виборчих кампаній;
використовувати наукові методи для пояснення закономірностей та
тенденцій розвитку сучасних політичних процесів.
Тема 1.1. Політика як соціальне явище
,
Поняття політики та її прояви. Основні підходи до розуміння сутності
політики та політичного. Сучасні уявлення про політику. Структура політики. Рівні
політики. Функції політики. Властивості політики. Предмет і завдання дисципліни
«Політичний розвиток та політичні системи світу».
Тема 1.2. Теорія політики та методи її дослідження
Структура і функції політичної науки. Історія політичної думки. Основні
етапи розвитку науки про політику. Основні підходи до вивчення науки про
політику. Теорія політики як частина політичної науки. Предметна сфера і науковий
апарат теорії політики. Методи дослідження політичних явищ та процесів.
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Методологія теорії політики. Загальнонаукові методи . Загальнотеоретичні методи.
Методи і підходи соціальних наук. Методи політичних наук.
Тема 1.3. Політична влада та її суб’єкти
Поняття політичної влади. Основні теоретичні підходи до вивчення природи й
сутності влади. Влада в широкому і вузькому розумінні. Структура політичної влади.
Суб’єкт і об’єкт влади. Мотиви підпорядкування та ресурси влади. Принципи
організації та функціонування політичної влади. Влада і політичне панування.
М.Вебер про основні типи політичного панування. Бюрократія. Влада державна і
влада політична. Повітряний простір як об’єкт політичної влади.
Тема 1.4. Політичні еліти і лідерство
Поняття політичної еліти. Політичні ідеї засновників сучасної теорії еліт
(Г.Моска, В.Парето, Р.Міхельс). Сучасні елітаристські концепції та їхня
класифікація. Типологія політичних еліт. Рекрутування політичних еліт. Специфіка
політичної еліти сучасної України. Поняття та ознаки політичного лідерства.
Основні підходи до аналізу політичного лідерства. Типи політичних лідерів та їхні
функції.
Тема 1.5. Теорії політичної системи
Загальні підходи і основні положення теорії систем. Системний підхід до
аналізу політичних явищ. Класична теорія політичних систем. Соціальнокібернетична модель політичної системи Д. Істона. Структурно-функціональна
концепція політичної системи Г. Алмонда. Інформаційно-комунікативна модель
політичної системи К. Дойча. Культурологічний підхід до дослідження політичної
системи.
Тема 1.6. Політичні системи світу
Політичні системи світу та їхні основні інститути. Типи сучасних політичних
систем. Англо-американський, європейсько-континентальний, тоталітарний та
доіндустріальний типи політичних систем (Г. Алмонд та Дж.Істон). Процеси
глобалізації в Європі, створення Європейського Союзу (ЄС) як уніфікація
політичних систем для 25 країн. Амстердамська угода 1997. Політична система
доіндустріального типу та її характерні риси (нестабільна внутрішньополітична
ситуація, перманентна боротьба значних соціальних сил всередині держави, велика
роль недержавних інституцій). Типи політичних систем за культурноцивілізаційними та формаційними ознаками (історичні типи - рабовласницької,
феодальної, буржуазної, соціалістичної політичної системи). Вплив науковотехнічного прогресу на параметри політичної системи. Авіакосмічна складова у
функціонування політичної системи.
Тема 1.7. Держава в політичній системі суспільства Політична система
космічної держави
Основні теорії походження держави. Поняття та основні ознаки держави.
Типологія держав. Функції держави. Держава як форма політичної організації
суспільства. Форма державного правління. Форма державного устрою. Космічна
держава та її особливий статус в системі міжнародних відносин. Космічна держава
як особливий актор міжнародних відносин.
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Тема 1.8. Політичні процеси. Політичний процес космічної держави
Поняття, структура та види політичних процесів. Підходи до вивчення
політичного процесу. Політичні зміни. Зміст і структура політичного процесу. Етапи
політичного процесу. Аналіз політичних процесів. Типологія політичних процесів.
Демократизація. Політичний конфлікт: сутність, структура і типологія. Поняття
політичної кризи. Моделі кризового розвитку політичних конфліктів. Способи
вирішення політичного конфлікту. Вплив глобалізації на політичні проце&и.
Політичний процес космічної держави. Космічна держава в міжнародно-політичному
процесі. Повітряний простір в міжнародному політичному процесі.
Тема 1.9. Демократичний транзит
Історія демократії. Інтегралістські концепції демократії. Ліберальна
демократія. Партисипітарна демократія. Елітарна демократія. Консоціальна
демократія. Поліархія. Електронна демократія. Делегативна демократія. Хвилі
демократії. Причини відпливів хвиль демократії. Етапи перетворень і еволюції
перехідних суспільств. Консолідація демократії. Демократичний транзит космічної
держави.
Тема 1.10. Політичні партії та групи інтересів
Зародження теорії партій і партійних систем. Сучасний стан теорії партій.
Поняття, ознаки та основні етапи формування політичних партій. Способи та
причини
творення
політичних
партій.
Функції
політичних
партій.
Інституціоналізація партій. Класифікація партій.. Поняття та основні функції груп
інтересів. Типологія груп інтересів. Групи тиску. Форми лобізму в сучасному світі.
Лобізм космічної держави.
Тема 1. 11. Теорії партій і партійних систем
Зародження теорії партій і партійних систем. Сучасний стан теорії партій.
Теорія партійних змін. Партійна система: суть, зміст. Типологія партійних систем.
Однопартійна система та її характеристики. Двопартійна система як модель
політичної конкуренції. Багатопартійна система та її популярність в країнах Західної
Європи. Партійні системи у сучасному світі. Функції партійної системи. Умови
формування партіом. Структура партійних систем. Поняття центру партійної
системи поляризованості партіом та їхня класифікація. Співвідношення виборчих та
партійних систем Дж. Сарторі про типологію партійних систем. Партійна система
космічної держави. Партійна система сучасної України: особливості формування,
розвитку та функціонування.
>
Тема 1.12. Політичний режим
Уявлення про політичний режим в Стародавньому світі. Визначення
політичного режиму. Елементи і ознаки політичного режиму. Типологія політичного
режиму: вузьке трактування. Типології політичного режиму (Голосова-Блонделя,
Д.Хелда, Х.Лінца, Г.Алмонда і Г.Пауелла, Ч.Ендрейна, А.Лейпхарда). Гібридні
режими. Залежність типу політичного режиму від науково-технічного розвитку.
Політичний режим космічної держави.
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Тема 1.13. Політичні вибори
Політичні вибори як ознака, атрибут і умова демократії. Функції виборів.
Вибори як спосіб формування органів влади й управління. Процедура голосування як
механізм вирішення політичних конфліктів. Результат виборів. Референдум:
передумови та причини скликання референдуму. Політичні вибори в Україні:
особливості організації та проведення.
Тема 1.14. Виборчі системи
Виборча система та її характеристика. Виборчий процес та виборче право.
Виборча система, основні типи виборчих систем. Пропорційна виборча система.
Мажоритарна виборча система. Змішана виборча система. Переваги та недоліки
різних виборчих систем. Структура виборчої процедури. Виборча кампанія та її
структура. Особливості виборчої системи в Україні.
Тема 1.15. Політична свідомість і політична культура
Політична свідомість. Основні підходи до розуміння політичної свідомості.
Політична свідомість в структурі політики. Функції політичної свідомості. Рівні та
форми політичної свідомості. Утопічна свідомість. Політичні міфи. Політичний
менталітет. Глобальні процеси у формуванні політичного менталітету.
Поняття політичної культури, її роль у суспільстві. Структура політичної
культури. Політичний досвід. Основні підходи до класифікації політичних культур.
Поняття політичної субкультури, її основні типи. Тенденції розвитку культури, її
зв'язок з політичними процесами. Поняття та види політичної участі. Природа
абсентеїзму.
Тема 1.16. Політична ідеологія
Поняття політичної ідеології. Структура, функції, рівні політичної ідеології.
Виникнення та еволюція ідеологій. Основні типи сучасних ідеологій, тенденції їх
розвитку. Глобальні ідеології. «Посткласичні» ідеологічні течії XXI століття.
Неолібералізм. Неоконсерватизм і нові праві. Ідеологічні проблеми нових лівих.
Комунітаризм. Фемінізм.Антиглобалізм. Особливості політичної ідеології космічної
держави.
2.3. Тематичний план

Лекції

Назва теми
(тематичного розділу)

Усього

№
пор

Денна форма
навчання
Практичні
заняття

4
2
3
5
Модуль №1 « Системність політичного розвитку та політичні системи
сучасності»
3 семестр
11.11 Політика як соціальне явище
2
2
8
2
4
1.2 Теорія політики та методи її дослідження
1

и
о.
и
6
'» 1

4
2
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1.3

Політична влада та її суб’єкти

8

2

2

4

1.4

Політичні еліти і лідерство

4

2

-

2

1.5

Теорії політичної системи

4

2

-

1.6

Політичні системи світу
Держава в політичній системі суспільства
Політична система космічної держави
Політичні процеси. Політичний процес
космічної держави
Демократичний транзит
Політичні партії та групи інтересів
Теорії партій і партійних систем
Політичний режим
Політичні вибори
Виборчі системи
Політична свідомість і політична культура
Політична ідеологія
Домашнє завдання
Модульна контрольна робота №1
Усього за модулем №1
Усього за навчальною дисципліною

8

2

4

8

2

2
2

6

2

2

2

4
6
6
4
8
4
4
6
8
5
105
105

2
2
2
2
2
2
2
2

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

-

2
2
-

2
-

-

-

2
34
34

-

17
17

.* •'

2

4

2
2
2
2
4
2
2*'
4
8
2
54
54

2.4.Домашнє завдання
Домашнє завдання (ДЗ) виконується у третьому семестрі, відповідно до
затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою
закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів.
Домашнє завдання виконується на основі навчального матеріалу,
винесеного на самостійне опрацювання студентами, є складовою модулю №1
«Системність політичного розвитку та політичні системи сучасності»
Конкретна мета домашнього завдання формуються залежно від варіанту
завдання, і полягає в аналізі політичної системи однієї з країн світу.
Виконання, оформлення та захист домашнього завдання здійснюється
студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.
Час, необхідний для виконання домашнього завдання - до 8 годин
самостійної роботи.
З.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Методи навчання
При вивченні навчальної дисципліни використовуються наступні методи
навчання: Під час читання лекцій з дисципліни «Політичний розвиток і політичні
системи світу» використовується лекція зі зворотнім зв’язком - лекція-дискусія.
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Під час семінарських занять регулярно використовується робота в групах, що в
свою чергу, передбачає використання «мозкового штурму», як основного прийому
критичного мислення.
Окрім того, доцільно використовувати сценарний метод, як один із активних
методів навчання. Він дає можливість встановити перспективи розвитку сучасної
системи міжнародних відносин в умовах глобалізацій них впливів. І, ще слід
використовувати метод проектів привчає і готує студентів до виконання та
вирішення проблемних професійних завдань у ситуаціях реальної взаємодії. Формою
представлення отриманих навичок, в навчальному процесі є індивідуальні та групові
презентації.
3.2. Рекомендована література
Базова література
3.2.1. Кириченко В.М. Політичні системи світу. Кредитно-модульний курс
:Навчальний посібник. - Київ: Центр учбової літератури, 2013. - 218 с.
3.2.2. Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Західної
Європи. Т. 1. Особливості міжінституційних відносин у трикутнику «глава державипарламент-уряд» та їхні наслідки для політичного процесу : монографія / Анатолій
Романюк (наук, ред.), Віталій Литвин. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. - 456.
3.2.3. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної
Європи: інституційний вимір / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л.,
2004. — 392с.
3.2.4. Троян C. Є. Порівняльні політичні системи сучасності: Навч. посібник /
Рівненський ін-т слов'янознавства Київського славістичного ун-ту. — К. : НМЦВО,
2003, — 266с.
3.2.5. Коппель O.A. Пархомчук О.О. Виникнення системності в міжнародних
відносинах Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії.
2017.
Вип.
15.
С.
184-191.
Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_15_28
3.2.6. Ржевська Н. Демократія мітингова, Єдина наддержава. Наддержава,
Політичний ландшафт/Сучасна політична лексика: енциклопедичний словникдовідник. - Львів : Новий світ - 2000, 2015. - 396 с.
3.2.7. Ржевська Н. Безпека колективна, Зміни політичні, Партія кадрова. Партія
масова. Прогнозування, Прогнозування глобальне, Прогнозування електоральне,
Тренд політичний/ Політологічний енциклопедичний словник. X.: Право, 2015. 816с.
3.2.8. Бадрак В. Український космос. Чи є перспективи?. [Електронний ресурс]
Режим доступу https://lb.ua/economics/2021/03/02/478949_ukrainskiy_kosmos_chiJe.htinL..
3.2.9. Постанова кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 954
«Про затвердження Положення про використання повітряного простору України»
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Допоміжна література
3.2.10 Міжнародна система, безпека і глобальний розвиток. Конспект лекцій з
курсу «Порівняльна політологія». Авт. - укл. С.О. Шергін. - К., 2006.
3.2.11. Соснін О.В., Воронкова В.Г., Постол О.Є. Сучасні міжнародні системи
та глобальний розвиток. - К.: Центр навчальної літератури, 2015. - 556 с.
3.2.12 Barry Buzan, Richard Little. International Systems in World History/
Remaking the Study of International Relations/ Oxford University Press, 2000.
3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті
3.3.1 http://edu.cirs.kiev.ua/smainmenu-16/s-smainmenu-76/101 -p.html
3.3.2 www.sociologia.historic.ru/
3.3.3 www.library.ukma.kiev.ua/guide/rules.html
3.3.4 www.upelsinka.com/Dictionary/ind.htm
3.3.5. https://zakon.rada.gov.ua/

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
4.1.
Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної робо
здійснюється в балах відповідно до табл.4.1. (для дисциплін, де передбачено
екзамен)
____________
Таблиця 4.1
Денна форма навчання
Семестр 3
Вид навчальної роботи
Оцінка
Усна відповідь на практичному занятті
Виконання домашнього завдання
Виконання тестових завдань

4б.х 7 = 28
8
46 х 2 =8
.» •

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1
студент має набрати не менше

31

Модульна контрольна робота

20

Усього за модулем №1

80

Семестровий іспит

20

Усього за дисципліною

100

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він
отримав за них позитивну рейтингову оцінку (Додаток 3).
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4.3. Сума рейтинговых 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 рейтингової
оцінок, у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка
перераховується в оцінки за національною шкалою ЕСТБ (Додаток 4).
Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку
до диплома.
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(ф оз.о2 - т у
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА _________________
Куди
№
передано
прим.
(підрозділ)
/

№
пор.

Дата
видачі

П.І.Б. отримувача

С£>(Р*С <ЯО'ОЯА'

у

О

^

Підпис
отримувала /
07 >
чс с
-

Примітки

(Ф 03 .0 2 - 02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ_______________
Підпис
Дата
Прізвище ім’я по-батькові
ознайомлен
ознайом
Примітки
ої особи
лення
>

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ
№
пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

(Ф 03 . 0 2 - 04 )
_________________
Висновок щодо
адекватності

(Ф 03 .0 2 - 03 )
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
Підпис
№ листа (сторінки)
особи,яка
№
Анульо
зміни Зміненого Заміненого Нового
внесла
ваного
зміну

Дата
Дата _,
внесення введення
зміни
зміни

(Ф 03 .0 2 - 32 )
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН______________ _____________
Підпис
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

і ,а»‘

