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ПІБ 

стейкхолдера 

Категорія (НПП, 

роботодавець, 

здобувач освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене звання, 

займана посада  

(місце роботи) 

До якого розділу ОП 

пропонуються зміни 

Попередня редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція розділу ОП Примітки  

Статівка 

Наталія 

Валеріївна 

НПП Завідувач 

кафедри 

управління 

персоналом 

та економіки 

праці 

Харківського  

регіонального 

інституту 

Національної 

академії 

державного 

управління 

при Президентові 

України, 

доктор наук з 

державного 

управління, 

професор 

Перелік компонент 

освітньо-

професійної 

програми  

та їх логічна 

послідовність 
 

 Ввести до 

освітньо-

професійної 

програми 

компоненту 

«Адміністратив

не право» 

До переліку компонент 

освітньо-професійної 

програми введена 

дисципліна 

«Адміністративне 

право» 

 
 

Закріпити 

дисципліну 

за кафедрою 
педагогіки, 

психології  

та права  

Шведун  НПП Професор кафедри Перелік компонент  Ввести до До переліку компонент Закріпити 



ПІБ 

стейкхолдера 

Категорія (НПП, 

роботодавець, 

здобувач освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене звання, 

займана посада  

(місце роботи) 

До якого розділу ОП 

пропонуються зміни 

Попередня редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція розділу ОП Примітки  

Вікторія 

Олександрівна 
публічного 

управління та 

підприємництва 

Національного 

аерокосмічного 

університету 

«Харківський 

авіаційний 

інститут», доктор 

наук з державного 

управління, 

професор 

освітньо-

професійної 

програми  

та їх логічна 

послідовність 
 

освітньо-

професійної 

програми 

компоненту 

навчальну 

практику з 

дисципліни 

«Інформаційні 

системи та 

технології» 

освітньо-професійної 

програми введена 

навчальна практику з 

дисципліни 

«Інформаційні системи 

та технології» 

дисципліну 

за кафедрою 

інформацій

них 

технологій, 

консалтингу 

і туризму 

Шелудько 

Руслан 

Миколайович 

Роботодавець Перший заступник 

Роганського 

селищного голови, 

кандидат 

економічних наук, 

професор 

Перелік компонент 

освітньо-

професійної 

програми  

та їх логічна 

послідовність 
 

 Ввести до 

освітньо-

професійної 

програми 

компоненту 

«Електронні 

послуги» 

До переліку 

компонент освітньо-

професійної програми 

введена дисципліна 

«Електронні послуги» 

Закріпити 

дисципліну 

за кафедрою 

інформацій

них 

технологій, 

консалтингу 

і туризму  

        

 
 
 

                                                     Завідувач кафедри 

менеджменту і адміністрування   О. ГУТОРОВ 

 

     Секретар                        М. ЯРУТА 


