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Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Денна форма навчання 

 

 
Про затвердження тем  

кваліфікаційних робіт 

 

Згідно з навчальним планом факультету ЗАТВЕРДИТИ теми 

кваліфікаційних робіт студентів 2 курсу, навчання за освітньо-професійною 

програмою – магістр, спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», освітньо-професійної програми 

«Міжнародна інформаційна безпека» та призначити керівників 

кваліфікаційних робіт: 

 

Група УМІБ-61 

 

1. ГУДИМА Aнacтaciя Oлeгiвнa – «Політика 

мультикультуралізму в країнах Західної Європи та Східної Азії: порівняльний 

аналіз», керівник кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., доц. кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ЧЕРНИШОВА 

Лариса. 

2. КУЛИК Bepoнiкa Cepгiïвнa – «Кібер-джихад як цифровий 

інструмент пропаганди ісламського фундаменталізму», керівник 

кваліфікаційної роботи – к.т.н., доц., доц. кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки ХАРЧЕНКО Ігор. 

3. МАЛИШЕНКО Богдана Андріївна – «Діяльність НАТО у 

протидії загрозам у кіберпросторі: досвід для України», керівник 

кваліфікаційної роботи – к.ю.н., доц. кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки ДОЦЕНКО Олена. 



4. МЕДВЕДЄВА Mapiя Євгeнiвнa– «Українська діаспора як 

чинник реалізації інформаційної політики України», керівник кваліфікаційної 

роботи – к.е.н., доц., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ЧЕРНИШОВА Лариса. 

5. ШАРАЯ Дapiя Poмaнiвнa – «Інформаційна ізоляція КНР та 

Російської Федерації як виклик міжнародній інформаційній безпеці», керівник 

кваліфікаційної роботи – к.ю.н., доц. кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки ДОЦЕНКО Олена. 
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кваліфікаційної роботи – к.ю.н., доц. кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки ДОЦЕНКО Олена. 

4. МЕДВЕДЄВА Mapiя Євгeнiвнa– «Українська діаспора як 
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