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1. Профіль освітньо-професійної програми 

 

Розділ 1. Загальна інформація 

 

1.1. 
Повна назва закладу вищої освіти 

та структурного підрозділу 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування, 

кафедра економіки та бізнес-технологій 

1.2. 
Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою оригіналу 

«Магістр» 

Магістр  підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

1.3. 

Офіційна назва освітньо-

професійної програми (за 

наявності) 

«Підприємництво та бізнес-технології» 

1.4. 
Тип диплому та обсяг  освітньо-

професійної програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1 рік 4 місяці 

1.5 Акредитайна інституція 

Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти. Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми. «Підприємництво та бізнес-технології»  за 

спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність №147, виданий 28.01.2020. 

1.6 Період акредитації До 28.01.2025 

1.7 Цикл/рівень 
Другий магістерський рівень / восьмий 

кваліфікаційний рівень НРК України 

1.8 Передумови Наявність ступеня бакалавра 

1.9 Форма навчання  Денна, заочна 

1.10 Мова(и) викладання Українська 

1.11 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису  освітньо-

професійної програми 

https://nau.edu.ua/ua/menu/quality/ects/zagalna-

informatsiya/informatsiya-po-osvitnih-programah.html 

 

Розділ 2. Ціль освітньо-професійної програми 

 

2.1

. 

Підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності, які володіють методологією й інструментальним апаратом в управлінській, 

науково-дослідній, навчальній, експертно-консалтинговій сферах та мають специфічні 

знання інструментарію, принципів, функцій та технологій ефективного ведення та 

розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур, володіють ефективними 

методами досягнення їх стратегічних цілей..  
 

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми 

 

3.1 

Предметна область (Об’єкт 

діяльності, теоретичний зміст)  

 

 

Об’єкти вивчення: діяльність суб'єктів 

господарювання підприємницьких, торговельних 

структур з виробництва та обігу товарів і послуг, яка 

здійснюється з метою забезпечення їх ефективного 
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управління і розвитку. 

Теоретичний зміст предметної області: теоретико-

методологічні, науково-методичні і прикладні 

засади підприємницької та торговельної діяльності, 

які забезпечують прийняття обґрунтованих 

професійних рішень. 

3.2

. 

Орієнтація  освітньо-професійної 

програми 

Освітня  програма освітнього ступеня магістра має 

прикладну  орієнтацію. 

3.3

. 

Основний фокус  освітньо-

професійної програми та 

спеціалізації (за наявності) 

  

Загальна вища освіта та підготовка магістрів з 

підприємництва та бізнес-технологій  для суб’єктів 

господарювання різних видів економічної 

діяльності.  Освітня програма спрямована на 

формування провідних підприємницьких 

компетентностей завдяки орієнтації на дослідження 

в сфері  підприємництва та застосування технологій 

ведення бізнесу, враховує специфіку роботи 

підприємств у сучасних умовах господарювання,  

враховує спектр напрямків професійної та наукової 

кар’єри здобувача. 

Ключові слова: бізнес-технології, бізнес-структура, 

інноваційний розвиток, ефективність бізнес-рішень, 

бізнес-процес. 

3.4

. 

Особливості  освітньо-професійної 

програми 

Програма базується на підготовці фахівців, які 

здатні успішно конкурувати в сфері бізнесу та 

торгівлі, консалтингу, управління 

підприємницькими структурами та технологій 

забезпечення ефективної діяльності та розвитку 

сучасних підприємницьких структур.  

Акцент робиться на розвитку критичного мислення, 

аналізу та синтезу в професійних цілях, виявлення, 

формування та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій та застосуванні інноваційних 

підходів в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності, проявленні ініціативності і 

підприємливості в різних напрямах застосу-вання 

бізнес-технологій, вмінні  вирішувати професійні 

завдання і розв’язувати проблеми у кризових 

ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх 

чинників та вміння бізнес-планування, оцінювання 

кон’юнктури ринків та результатів діяльності 

бізнес-систем.  

При розробленні ОП «Підприємництво та бізнес-

технології», зокрема при проектуванні змістовного 

наповнення ОП освітніми компонентами  

використано досвід вітчизняних та зарубіжних 

університетів, зокрема у республіці Польша: Lublin 

University of Technology – освітня програма 

«Innovation and Enterpreneurship», University of 

Wroclaw – освітня програма: «Master in Managerial 
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Economics», Gdansk University of Technology - 

Faculty of Management and Economics – освітня 

програма «Master in Small Business Economics and 

Management»,  у Чеській Республіці: Technical 

University of Liberec – освітня програма «Master in 

Business Administration». При проектуванні переліку 

компетентностей, програмних результатів навчання 

, наповненості ОК, їх логічної послідовності, було 

використано досвід таких вітчизняних закладів 

вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів 

ОС «магістр»  076 спеціальності як: Київський 

національний економічний університет – ОП 

«Підприємництво», Одеський національний 

економічний університет, ОП «Економіка, 

планування та управління бізнесом», Хмельницький 

національний університет – освітня програма 

«Підприємництво» тощо. 

Освітньо-професійна програма вимагає проведення 

переддипломної практики. 

 

Розділ 4.  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

 

4.1

. 
Придатність до працевлаштування 

Після навчання за освітньо-професійною програмою 

«Підприємництво та бізнес-технології» магістр з 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

може здійснювати наступну професійну роботу: 

науковий співробітник (ефективність 

підприємництва, комерціалізація, ефективність 

господарської діяльності, раціоналізація 

виробництва, інтелектуальна власність), професіонал 

у сфері  ефективності підприємництва,  бізнес-

аналітики, маркетингу, ефективності господарської 

діяльності, раціоналізації виробництва, 

інтелектуальної власності, інноваційної діяльності, 

економіст, фахівець з торгівлі, агент з комерційного 

обслуговування та торговельний брокери, помічник 

керівника підприємства (установи, організації), 

помічник керівників малих підприємств без апарату 

управління. 

4.2

. 

Подальше навчання 

 

Продовження навчання здобувачів вищої освіти для 

отримання першого наукового ступеня доктора 

філософії. 

 

Розділ 5. Викладання та оцінювання 

 

5.1

. 

Викладання та 

навчання (методи, методики, 

технології, інструменти та 

обладнання)  

Студентоцентрований підхід у викладанні за 

освітньо-професійною програмою.  

Здійснюється проблемно-орієнтоване навчання, 

самонавчання, комбінація лекцій, практичних занять  
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із розв’язанням ситуаційних завдань та з 

використанням кейс-методів, ділових ігор, 

міждисциплінарних тренінгів,  що розвивають 

професійні та комунікативні навички й уміння 

працювати в команді, виконання курсових  та 

дослідницьких робіт, тестування на 

паперовому/електронному носію, проходження 

переддипломної практики, виконання 

кваліфікаційної магістерської роботи. 

Використовується наступний інструментарій та 

обладнання: інформаційно-комунікаційний, 

інформаційно-пошуковий, інформаційно-

аналітичний, програмні продукти та програмне 

забезпечення, що застосовується в діяльності 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

5.2

. 
Оцінювання 

Оцінювання здійснюється у формі тестування, 

опитування, дискусії, презентації, модульні 

контрольні роботи, звіти про результати 

проходження переддипломної практики, захист 

курсових робіт, письмові екзамени, диференційовані 

заліки, кваліфікаційний екзамен, захист 

кваліфікаційної магістерської роботи. 

 

Розділ 6. Програмні компетентності 

 

6.1. 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та проблеми у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій за невизначених умов і 

вимог. 

6.2. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

 

ЗК1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми.  

ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети.  

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків. 

6.3. Фахові компетентності (ФК) 

ФК.1. Здатність розробляти та реалізовувати 

стратегію розвитку підприємницьких, торговельних 

та/або біржових структур.  

ФК 2. Здатність проводити оцінювання продукції, 

товарів і послуг в підприємницькій, торговельній 

та/або біржовій діяльності  

ФК 3. Здатність до ефективного управління 

діяльністю суб’єктів господарювання в сфері 
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підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.  

ФК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і 

прийняття управлінських рішень у професійній 

діяльності.  

ФК 5. Здатність до ініціювання та реалізації 

інноваційних проектів в підприємницькій, 

торговельній та/або біржовій діяльності.  

ФК 6. Здатність до бізнес-планування, оцінювання 

кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової практики з 

урахуванням ризиків.  

ФК 7. Здатність проектувати та оцінювати 

ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності 

суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, 

торгівлі та/або біржової діяльності.  

ФК 8. Здатність до виконання професійних завдань 

щодо діагностики бізнесу, комерціалізації діяльності, 

зокрема з використанням інформаційних, 

комунікаційних та інноваційних технологій.  

ФК 9. Здатність розробляти та надавати рекомендації 

щодо напрямків розвитку бізнес-структури, 

поліпшення її фінансово-економічного стану, 

впровадження антикризових заходів.  

ФК 10.Здатність планувати і проводити наукові 

дослідження з використанням теоретичних та 

прикладних досягнень в сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

 

Розділ 7. Програмні результати навчання 

 

7.1. Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і 

самостійність в ситуаціях, які виникають в 

професійній діяльності. 

ПРН 2. Визначати, аналізувати проблеми 

підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та 

розробляти заходи щодо їх вирішення. 

ПРН 3. Вміти розробляти заходи матеріального і 

морального заохочення та застосовувати інші 

інструменти мотивування персоналу й партнерів для 

досягнення поставленої мети. 

ПРН 4. Застосовувати бізнес-комунікації для 

підтримки взаємодії з представниками різних 

професійних груп.  
ПРН 5. Вміти професійно, в повному обсязі й з 

творчою самореалізацією виконувати поставлені 

завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або 

біржової діяльності.  

ПРН 6. Вміти розробляти та впроваджувати заходи 

для забезпечення якості виконуваних робіт і 
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визначати їх ефективність.  

ПРН 7. Визначати та впроваджувати стратегічні 

плани розвитку суб’єктів господарювання у сфері 

підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.  

ПРН 8. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а 

також процеси, що відбуваються в підприємницьких, 

торговельних та/або біржових структурах, і робити 

відповідні висновки для прийняття управлінських 

рішень. 

ПРН 9. Розробляти і приймати рішення, спрямовані 

на забезпечення ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання у сфері підприємницької, 

торговельної та/або біржової діяльності. 

ПРН 10. Вміти вирішувати проблемні питання, що 

виникають в діяльності підприємницьких, 

торговельних та/або біржових структур за умов 

невизначеності та ризиків.  

ПРН 11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою 

створення умов для ефективного функціонування та 

розвитку підприємницьких, торговельних та/або 

біржових структур. 

ПРН 12. Володіти методами та інструментарієм для 

обґрунтування управлінських рішень щодо 

створення, функціонування та забезпечення сталого 

розвитку підприємницьких, торговельних і біржових 

структур.  

ПРН 13. Здійснювати бізнес-планування, оцінювання 

кон’юнктури ринків та результатів діяльності 

підприємницьких, торговельних і біржових структур 

з урахуванням ризиків.  

ПРН 14. Вміти розробляти та надавати рекомендації 

щодо напрямків розвитку бізнес- структур, 

поліпшення їх фінансово- економічного стану, 

використання антикризових заходів  

ПРН 15.Проводити наукові дослідження з 

використанням теоретичних та прикладних 

досягнень у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності.  

 

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

 

8.1. Кадрове забезпечення 

До організації та реалізації освітнього процесу за 

даною освітньою програмою залучаються науково-
педагогічні працівники з науковими ступенями 

та/або вченими званнями, а також 

висококваліфіковані професіонали-практики, 

закордонні фахівці, роботодавці (зокрема до 

проведення аудиторних занять). 

8.2. Матеріально-технічне Навчальні аудиторії; комп’ютерні класи; навчальна 



 

Система менеджменту якості 
ОСВІІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ» 

(найменування  ОПП) 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ ОПП 

  

11.01.05– 01 - 2020 

Стор.  10 з 17 

 

 

 

забезпечення лабораторія «Моделювання еконономічних 

процесів»; точки бездротового доступу до мережі 

Інтернет; мультимедійне обладнання. 

8.3 
Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Офіційний сайт НАУ: http://nau.edu.ua/; репозитарій 

НАУ: www.er.nau.edu.ua; офіційний сайт кафедри: 

http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki; точки 

бездротового доступу до мережі Інтернет; 

необмежений доступ до мережі Інтернет; наукова 

бібліотека, читальні зали; навчальні і робочі плани; 

навчально-методичні комплекси дисциплін; 

презентації вибіркових дисциплін, навчальні та 

робочі програми дисциплін; дидактичні матеріали 

для самостійної та індивідуальної роботи студентів з 

дисциплін; програма переддипломної практики; 

методичні вказівки щодо виконання курсової роботи;  

критерії оцінювання рівня підготовки. 

 

Розділ 9.  Академічна мобільність 

 

9.1. Національна кредитна мобільність 

Національна кредитна мобільність реалізується  

на основі двосторонніх договорів між Національним 

авіаційним університетом  та  університетами 

України. 

Освоєння програми вимагає обов’язковою умовою 

проходження переддипломної практики на провідних 

підприємствах на основі двосторонніх договорів з 

Національним авіаційним університетом. 

9.2. Міжнародна кредитна мобільність 

У рамках програми подвійного диплому з 

університетами, зареєстрованими у ERASMUS+К1 та 

ERASMUS MUNDUS 

9.3. 
Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

Створені умови для навчання  іноземних здобувачів 

вищої освіти  на  основі договорів між Національним 

авіаційним університетом та іноземними 

здобувачами  вищої освіти. 

http://nau.edu.ua/
http://www.er.nau.edu.ua/
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

 та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОПП 

Код н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількі

сть 

креди

тів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Семестр 

1 2 3 4  

Обов’язкові компоненти   

ОК1 Бізнес-адміністрування  3,5 екзамен 
1 

ОК 2 Управління конкурентоспроможністю  4,0 екзамен 
2 

ОКЗ Організація праці підприємця 3,5 екзамен 1 

ОК4 Методологія наукових досліджень 5,0 
диференці-

йований залік 

2 

ОК5 
Управління торговельною та біржовою 

діяльністю 
3,0 

диференці-

йований залік 

1 

ОК6 Економічне управління бізнесом 4,0 екзамен 1 

ОК7 
Управління комерційною діяльністю 

підприємницьких структур 

4,0 екзамен 1 

ОК8 
Управління бізнес-проектами 

Курсова робота 

7,0 екзамен 2 

ОК9 Інноваційно-інвестиційний розвиток бізнес-

структур 

5,0 екзамен 2 

ОК10 
Переддипломна практика 

12,0 диференці-

йований залік 

3 

ОК11 Кваліфікаційний екзамен 1,5 екзамен 3 

ОК12 Кваліфікаційна магістерська робота 13,5 захист 3 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:         66,0  

 Вибіркові компоненти*  

ВК 1 Дисципліна 1   
 

ВК 2 Дисципліна 2    

…… ………..    

ВК n Дисципліна n    

Загальний обсяг вибіркових компонент         24,0 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми         90,0 

*Вибіркові компоненти обираються здобувачами вищої освіти із загальноуніверситетського 

та фахового переліків вибіркових дисциплін Університету, які в свою чергу щороку оновлюються та 

затверджуються рішенням Ради з якості Національного авіаційного університету. Методика 

формування переліків та процедура вибору вибіркових компонентів (навчальних дисциплін вільного 

вибору) наведені у Положенні про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вибір 

навчальних дисциплін у Національному авіаційному університеті. 
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 2.2. Структурно-логічна схема ОПП 

 

1 семестр                                                  2 семестр                                    3 семестр 

ОК1 

ВБ 4 ОК 12 

ОК11 

 

ОК 10 

ОК 2 

ВК  

 

….. 

 

ВК n 

11 

ОК 4 

ВК  
ВК 

 

ОК 9  

 

ОК1 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ВК  

 

…….  

 

ВК n 

ОК 8 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти Атестація випускників освітньо-професійної 

програми проводиться у формі 

кваліфікаційного екзамену та публічного 

захисту кваліфікаційної магістерської роботи 

та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому 

освітнього ступеня магістра із присвоєнням 

освітньої кваліфікації: Магістр 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

Вимоги до кваліфікаційного екзамену  Кваліфікаційний екзамен передбачає 

оцінювання результатів навчання, 

визначених Стандартом вищої освіти за 

спеціальностю 076 «Підприєм-ництво, 

торгівля та біржова діяльність» для другого 

(магіс-терського) рівня вищої освіти та 

освітньою програмою «Підприєм-ництво та 

бізнес-технології» 

Вимоги до кваліфікаційної магістерська 

роботи 

Кваліфікаційна магістерська робота має 

передбачати розв’язання складної задачі або 

проблеми в сфері підприємництва, торгівлі 

та/або біржової діяльності, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій за невизначених умов і вимог. 

У кваліфікаційній магістерській роботі не 

повинно бути академічного плагіату, 

фабрикації та фальсифікації. 

Вимоги до публічного захисту (демонстрації) Публічний захист (демонстрація) 

здійснюється відкрито і публічно. 

Після захисту кваліфікаційна магістерська 

робота має бути оприлюднена у репозитарії 

Національного авіаційного університету. 
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ОСВІІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ» 

(найменування  ОПП) 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ ОПП 

  

11.01.05– 01 - 2020 

Стор.  14 з 17 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

 компонентам освітньо-професійної програми 

Компоненти 

 

 

 

 

 

Компе- 

тентності 
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В
К
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ЗК1 х  х  х  х х х х х      

ЗК2 х х х х х х х х  х х х     

ЗКЗ х  х     х         

ЗК4   х х х  х х  х       

ЗК5 х  х     х  х х      

ФК1  х х  х х  х х   х     

ФК2  х х  х  х   х  х     

ФКЗ х х х   х х х х х  х     

ФК4   х  х  х    х х     

ФК5 х  х х х  х х х   х     

ФК6   х  х    х х  х     

ФК7    х  х х х х х  х     

ФК8  х х х х х х  х х  х     
ФК9  х х х х    х х  х     



 

Система менеджменту якості 
ОСВІІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ» 

(найменування  ОПП) 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ ОПП 

  

11.01.05– 01 - 2020 

Стор.  15 з 17 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  

відповідними компонентами освітньо-професійної програми 
 

Компоненти 

 

 

 

 

Програмні 

результати 

навчання 
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ПРН 1 х  х  х  х х х х х      

ПРН 2 х х х х х х х х  х х х     

ПРН 3 х  х     х         

ПРН 4   х х х  х х  х       

ПРН 5 х  х     х  х х      

ПРН 6  х х  х х х х  х  х     

ПРН 7  х х  х х  х х   х     

ПРН 8  х х  х  х х х х  х     

ПРН 9 х х х   х х х х х  х     

ПРН 10   х  х  х    х х     

ПРН 11 х  х х х  х х х   х     

ПРН 12   х  х    х х  х     

ПРН 13    х  х х х х х  х     

ПРН 14  х х х х х х  х х  х     

ПРН 15  х х х х    х х  х     



 

Система менеджменту якості 
ОСВІІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ» 

(найменування  ОПП) 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ ОПП 

  

11.01.05– 01 - 2020 

Стор.  16 з 17 

 

(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
Прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



 

Система менеджменту якості 
ОСВІІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ» 

(найменування  ОПП) 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ ОПП 

  

11.01.05– 01 - 2020 

Стор.  17 з 17 

 

(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 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

(Ф 03.02 – 32)  

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 

 


