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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 студентам  4 курсу, навчання за освітньо-професійною 
програмою – бакалавр, спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини, 
освітня програма «Міжнародний бізнес» та призначити керівників 
кваліфікаційних робіт: 
 

Група УМБ-41 
1. БЕЗРУК Наталія Сергіївна – «Міжнародний бізнес в умовах циркулярної 
економіки», керівник кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., доц. закладу 
вищої освіти кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії ДЕРІД 
Ірина Олександрівна. 

2. ВОВК Єгор Сергійович – «Удосконалення та оцінка ефективності 
комерційної діяльності міжнародної фірми в мережі Інтернет»,  керівник 
кваліфікаційної роботи – доц. закладу вищої освіти кафедри міжнародного 
бізнесу та економічної теорії ШЕДЯКОВА Тетяна Євгенівна. 

3.  ДЕНИСЕНКО Ігор Вячеславович – «Транснаціоналізація та конкурентний 
розвиток підприємства в системі міжнародного бізнесу»,  керівник 
кваліфікаційної роботи – д.е.н., проф., проф. закладу вищої освіти кафедри 
міжнародного бізнесу та економічної теорії ЛАЗАРЕНКО Володимир 
Євгенович. 

4.    КАРПЕНКО Ілля Володимирович – «Роль інноваційного менеджменту у 
розвитку міжнародного бізнесу», керівник кваліфікаційної роботи – д.е.н., 
проф., проф. закладу вищої освіти  кафедри міжнародного бізнесу та 
економічної теорії АРХІЄРЕЄВ Сергій Ігоревич. 



5. КОВАЛЬ Дарина Олегівна – «Міжнародний консалтинг та його місце в 
розвитку діяльності підприємства»,  керівник кваліфікаційної роботи – доц. 
закладу вищої освіти кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії 
ШЕДЯКОВА Тетяна Євгенівна. 

6. КОРОЛЮК Анастасія Олександрівна – «Інвестиційна політика 
підприємств міжнародного бізнесу в умовах посилення глобальної 
невизначеності», керівник    кваліфікаційної роботи – д.е.н., проф., проф.  
закладу вищої освіти кафедри міжнародного бізнесу та економічної  теорії  
ШКОДІНА Ірина Віталіївна. 

7. КОСТЕНКО Валерія Володимирівна – «Гендерна нерівність в 
міжнародному бізнесі», керівник кваліфікаційної роботи – доц. закладу 
вищої освіти кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії 
КОНДРАТЕНКО Наталя Дмитрівна. 

8. ЛУЦЕНКО Вадим Олександрович – «Умови розвитку міжнародного 
бізнесу у галузі подорожей та туризму», керівник кваліфікаційної роботи – 
доц. закладу вищої освіти  кафедри міжнародного бізнесу та економічної 
теорії КОНДРАТЕНКО Наталя Дмитрівна. 

9. МАКСИМЕНКО Дар`я Олександрівна – «Сучасний стан та перспективи 
дистрибуції на міжнародному фармацевтичному ринку», керівник 
кваліфікаційної роботи – доц. закладу вищої освіти  кафедри міжнародного 
бізнесу та економічної теорії КОНДРАТЕНКО Наталя Дмитрівна. 

10. МАРИНЕНКО Єлизавета Юріївна – «Екологічна політика міжнародних 
компаній», керівник кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., доц. закладу вищої 
освіти  кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії ШИЛОВЦЕВА 
Надія Василівна. 

11. ОБУХОВСЬКА Олена Вікторівна – «Міжнародний франчайзинг як 
інструмент розвитку діяльності комерційного підприємства», керівник 
кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., доц. закладу вищої освіти кафедри 
міжнародного бізнесу та економічної теорії СОБОЛЄВА Марія 
Володимирівна. 

12. ПАХОМОВ Владислав Андрійович  – «Економічні передумови 
виникнення IT-аутсорсингу в системі міжнародних бізнес-відносин»,  
керівник кваліфікаційної роботи – доц. закладу вищої освіти кафедри 
міжнародного бізнесу та економічної теорії ШЕДЯКОВА Тетяна Євгенівна. 

13. РЕРУК  Анна Андріївна – «Шерингові технології у міжнароному 
бізнесі», керівник кваліфікаційної роботи – д.е.н., проф., проф. закладу вищої 
освіти кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії ТИМОШЕНКОВ  
Ігор Владиславович. 



14. СЕМАШКО Вадим Юрійович – «Специфіка міжнародного 
оподаткування та його характерні риси», керівник кваліфікаційної роботи – 
к.е.н., доц., доц. закладу вищої освіти кафедри міжнародного бізнесу та 
економічної теорії ЛЄГОСТАЄВА Олена Олександрівна. 

15. СТЕПАНОВ Олексій Романович – «Вплив глобалізації на розвиток 
логістичної інфраструктури підприємства, яке займається міжнародним 
бізнесом», керівник кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., доц. закладу вищої 
освіти кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії МАЙБОРОДА 
Ольга Євгенівна. 

16. ФЕДОТОВА Дар`я Володимирівна – «Система управління якістю в 
міжнародному бізнесі», керівник кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., доц. 
закладу вищої освіти кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії 
ДЕРІД Ірина Олександрівна.  

17. ЩУКІНА Анастасія Максимівна, – «Розвиток сектору креативних 
індустрій в міжнародному бізнесі», керівник кваліфікаційної роботи – к.е.н., 
доц., доц. закладу вищої освіти кафедри міжнародного бізнесу та 
економічної теорії СОБОЛЄВА Марія Володимирівна. 

 
 
  

 
Підстава: службова записка.  

  
Проректор з науково-педагогічної                        Олександр ГОЛОВКО           
роботи 
 
Проєкт вносить: 

 
 
 ПОГОДЖЕНО: 

 
Декан факультету  міжнародних 
економічних відносин та 
туристичного бізнесу 
                 Валерій РЄЗНІКОВ 

     
 Начальник навчального відділу 

                     Людмила  ІВАНЕНКО 
 
Начальник юридичної служби 

Дарія ДЕМ’ЯНЕНКО 
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