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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 

Форма атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Кваліфікаційна 

робота не повинна 

містити 

академічного 

плагіату, 

фабрикації, 

фальсифікації. 

У кваліфікаційній 

роботі має бути 

розв’язана складна 

задача чи проблема 

у сфері публічного 

управління та 

адміністрування, 

що передбачає 

проведення 

досліджень та/або 

здійснення 

інновацій та 

характеризується 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

потребують 

більшої 

деталізації і 

конкретизації, 

досягти якої 

можна за 

рахунок 

підготовки 

методичних 

рекомендацій 

до виконання, 

оформлення та 

захисту роботи 

Розробити методичні 

рекомендацій до 
виконання, оформлення 

та захисту 

кваліфікаційної роботи 

Виконавці: 

Пасемко 

Г.П., 

Гуторов 

О.І.,  

Таран О.М. 



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  

невизначеністю 

умов і вимог. 

Кваліфікаційна 

робота має бути 

оприлюднена 

академічному 

репозитарії. 
Шведун  

Вікторія 

Олександрівна 

НПП Професор кафедри 

публічного 

управління та 

підприємництва 

Національного 

аерокосмічного 

університету 

«Харківський 

авіаційний 

інститут», доктор 

наук з державного 

управління, 

професор 

Перелік компонент 

освітньо-

професійної 

програми  

та їх логічна 

послідовність 
 

 Ввести до 

освітньо-

професійної 

програми 

компоненту 

«Інвестиційне 

проєктування 

До переліку компонент 

освітньо-професійної 

програми введена 

дисципліна 

«Інвестиційне 

проєктування» 

 
 

Ураховано 

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 

«Інвестиційне 

проєктування 

До переліку компонент 

освітньо-професійної 

програми введена 

дисципліна 

«Інвестиційне 

проєктування» 

Ураховано 
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