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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 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 

призначити керівників кваліфікаційних робіт: 

 

Група УВ-61 

 

1. БЕРЕЖНА Mapiя Oлeкcaндpiвнa - «Зовнішня інформаційна 

політика України в умовах російської агресії», керівник кваліфікаційної 

роботи – д.н. з держ. управл., проф,  проф. кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки СОЛОВИХ Віталій. 

2. БОРОДЕНКО Mикoлa Гeннaдiйoвич – «Вплив інформаційного 

протистояння на безпеку держави у контексті російської агресії проти 

України», керівник кваліфікаційної роботи – к. політ. н., доц. кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки СОЛОВИХ 

Євгенія. 

3. БУТЕНКО Анастасія Сергіївна – «М'яка сила" у політиці Іспанії 

та Італії на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки СОЛОВИХ Євгенія. 

4. ГАНЖА Дeниc Олегович – «Молодіжна політика в умовах 

постконфліктного середовища: міжнародний та український досвід», 



керівник кваліфікаційної роботи – д.і.н.., доц., в.о. завідувача кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки МИКОЛЕНКО 

Дмитро. 

5. ГЕВ`ЮК Iвaн Іванович – «Особливості інформаційної політики 

Великої Британії», керівник кваліфікаційної роботи – к. політ. н., доц. 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ЗАСТАВА Ірина. 

6. ГЕЛЮХ Гepмaн Вікторович – «Трансформація політики 

європейської безпеки під впливом російської агресії проти України», 

керівник кваліфікаційної роботи – д.н. з держ. управл., проф,  проф. 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

СОЛОВИХ Віталій. 

7. ГУБА Aльoнa Eйлiн – «Етнополітичні конфлікти в 

багатонаціональних державах: особливості та практика врегулювання», 

керівник кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., доц. кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки ЧЕРНИШОВА Лариса. 

8. КАЗАКОВ Дaнiїл Aнaтoлiйoвич – «Запобігання та протидія 

міжнародному тероризму: міжнародний та вітчизняний досвід», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки ХАРЧЕНКО Ігор. 

9. КОШЕЛЬНИК Владислав Едуардович– «Особливості 

забезпечення інформаційної безпеки у провідних державах світу: на 

прикладі США, Великобританії та Японії», керівник кваліфікаційної роботи 

– д.і.н., доц., в.о. завідувача кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки МИКОЛЕНКО Дмитро.  

10. КУЗНЄЦОВА Mapiя Євгeнiïвнa- «Міжнародні організації в 

умовах трансформації сучасної системи міжнародних відносин», керівник 

кваліфікаційної роботи – д.н. з держ. управл., проф,  проф. кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки СОЛОВИХ 

Віталій. 

11. КУРЯЧЕНКО Kpicтiнa Aнaтoлiївнa – «Становлення і 

розвиток тристороннього альянсу Британія-Україна-Польща», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки ЗАСТАВА Ірина. 

12. МОРОЗОВА Мона Ліза Русланівна – «Сучасні проблеми 

народонаселення і міжнародної міграції», керівник кваліфікаційної роботи 

– к. політ. н., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації 

та безпеки ЗАСТАВА Ірина. 

13. РУДЕНКО Pуcлaн Сергійович – «Гібридна війна як форма 

сучасного міжнародного конфлікту: методи ведення та шляхи вирішення», 

керівник кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., доц. кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки ЧЕРНИШОВА Лариса. 

14. ШИНКАРЬОВА Bepoнiкa Олегівна – «Міграційні процеси в 

сучасному світі та їх вплив на міжнародні відносини», керівник 



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

міжнародної інформації та безпеки ХАРЧЕНКО Ігор. 

 

Підстава: службова записка  

 

Проректор з науково-педагогічної               Олександр ГОЛОВКО  
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Декан факультету  

міжнародних економічних відносин  

та туристичного бізнесу      Валерій РЄЗНІКОВ 
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