
 

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  №4002-5/256 

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 1 курсу, навчання за освітньо-професійною 
програмою – магістр, спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини, 
освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес» та призначити 
керівників кваліфікаційних робіт: 
 

Група УМБ-51 
 
 

1. ГАЙДУК Геннадій Ігорович – «Особливості функціонування B2C-
платформ в системі міжнародної електронної комерції»,  керівник 
кваліфікаційної роботи – доц. закладу вищої освіти кафедри міжнародного 
бізнесу та економічної теорії ШЕДЯКОВА Тетяна Євгенівна. 

2. ЗЕЛІНСЬКИЙ  Ілля Романович – «Роль інновацій у розвитку 
транснаціональних корпорацій», керівник кваліфікаційної роботи – д.е.н., 
проф., проф. закладу вищої освіти  кафедри міжнародного бізнесу та 
економічної теорії АРХІЄРЕЄВ Сергій Ігоревич. 

3. КУРСЬКИЙ Олександр Павлович –  «Роль офшорів у міжнародному 
бізнесі», керівник кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., доц. закладу вищої 
освіти кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії ЛЄГОСТАЄВА 
Олена Олександрівна. 

4. НАЙДЕНКО  Микита Михайлович –  «Управління фінансовими ризиками 
у зовнішньоекономічній діяльності підприємств», керівник кваліфікаційної 
роботи – доц. закладу вищої освіти кафедри міжнародного бізнесу та 
економічної теорії КОНДРАТЕНКО Наталя Дмитрівна. 



5. ПЕТРИК Анастасія Олексіївна – «Стратегії сталого розвитку міжнародних 
тютюнових компаній на прикладі Philip Morris International», керівник 
кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., доц. закладу вищої освіти кафедри 
міжнародного бізнесу та економічної теорії ДЕРІД Ірина Олександрівна. 

6. ПОДОЛЯНЕЦЬ  Єгор Євгенович – «Вплив фондових ринків на розвиток 
міжнародного бізнесу в умовах глобалізації економіки», керівник 
кваліфікаційної роботи – доц. закладу вищої освіти кафедри міжнародного 
бізнесу та економічної теорії ШЕДЯКОВА Тетяна Євгенівна. 

7. СОЛОВЙОВ  Данило Сергійович – «Маркетплейс як бізнес-модель 
міжнародного бізнесу в умовах цифрової економіки», керівник    
кваліфікаційної роботи – д.е.н., проф., проф.  закладу вищої освіти кафедри 
міжнародного бізнесу та економічної  теорії  ШКОДІНА Ірина Віталіївна. 

8. ТЕЛИЖЕНКО Альона Володимирівна  –  «Ризики країн в ризик-
менеджменті міжнародного бізнесу», керівник кваліфікаційної роботи – 
к.е.н., доц., доц. закладу вищої освіти кафедри міжнародного бізнесу та 
економічної теорії ДЕРІД Ірина 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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