
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
Х А Р К І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  

і м е н і  В . Н . К А Р А З І Н А  

НАКАЗ 
   06.02.2023      м. Харків №4002-5/257 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 
Заочна форма навчання 

 
Про затвердження тем  
кваліфікаційних робіт 

 
 Згідно з навчальним планом факультету ЗАТВЕРДИТИ теми 
кваліфікаційних робіт студентам 1 курсу, навчання за освітньо-професійною 
програмою – магістр, спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини, 
освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес» та призначити 
керівників кваліфікаційних робіт: 
 

Група УМБз-51   
 
 

1. ДМИТРІЄВА  Дар`я Олегівна – «Дослідження та вдосконалення системи 
HR-менеджменту міжнародної компанії», керівник кваліфікаційної роботи – 
д.е.н., проф., проф. закладу вищої освіти кафедри міжнародного бізнесу та 
економічної теорії ЛАЗАРЕНКО Володимир Євгенович. 

2. КЛЮЄВА  Ольга Андріївна – «Актуальні питання діяльності суб’єктів 
міжнародного бізнесу в умовах фрагментарності глобальної  економіки»,  
керівник    кваліфікаційної роботи – д.е.н., проф., проф.  закладу вищої 
освіти кафедри міжнародного бізнесу та економічної  теорії  ШКОДІНА 
Ірина Віталіївна. 

3. КОТКОВСЬКИЙ Данило Володимирович –  «Дослідження діяльності   
ТНК  та вдосконалення коопераційних зв’язків з підприємствами України», 
керівник кваліфікаційної роботи – д.е.н., проф., проф. закладу вищої освіти 
кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії ЛАЗАРЕНКО 
Володимир Євгенович. 

 



4. КРАВЧЕНКО  Анна Миколаївна – «Специфіка маркетингової стратегії 
транснаціональних корпорацій в сучасних умовах», керівник кваліфікаційної 
роботи – доц. закладу вищої освіти кафедри міжнародного бізнесу та 
економічної теорії КОНДРАТЕНКО Наталя Дмитрівна. 

5. СЕВЕРИН   Богдан Сергійович –  «Інвестиційна діяльність міжнародних 
компаній та її особливості в Україні», керівник кваліфікаційної роботи – 
к.е.н., доц., доц. закладу вищої освіти кафедри міжнародного бізнесу та 
економічної теорії ШИЛОВЦЕВА Надія Василівна. 

6. СОЛОШЕНКО Дар`я Костянтинівна –  «Міжнародний досвід створення 
спільних підприємств», керівник кваліфікаційної роботи – д.е.н., проф., 
проф. закладу вищої освіти кафедри міжнародного бізнесу та економічної 
теорії АРХІЄРЕЄВ Сергій Ігоревич. 

7. УСОВА  Юлія Сергіївна – «Омніканальний маркетинг в міжнародному 
бізнесі», керівник кваліфікаційної роботи – д.е.н., проф., проф. закладу вищої 
освіти кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії ТИМОШЕНКОВ  
Ігор Владиславович. 

8. ХОМЕНКЛО Альбіна Андріївна –  «Шляхи мінімізації та методи усунення 
податкових ризиків в міжнародному бізнесі», керівник кваліфікаційної 
роботи – к.е.н., доц., доц. закладу вищої освіти кафедри міжнародного 
бізнесу та економічної теорії ЛЄГОСТАЄВА Олена Олександрівна. 

 
 

 
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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