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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 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» освітня програма «Міжнародні відносини» та призначити 

керівників кваліфікаційних робіт: 

 

Група УМВ-41 

 

1. АЛЄКСЄЄВА Марія Дмитрівна – «Сучасна геополітична стратегія 

США, ЄС та Китаю в умовах військової агресії Росії проти України», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки ЗДОРОВКО Сергій. 

2. БАЛИЦЬКА Руслана Ігорівна – ««М’яка сила» як складова 

зовнішньополітичної діяльності України під час російсько-української війни: 

методи та ефективність», керівник кваліфікаційної роботи – к.і.н., доцент 



 

 

 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ФІЛАТОВА Ольга. 

3. БЕРЕЗІНА Олександра Владиславівна – «Вплив переходу до цифрових 

інструментів дипломатії на зовнішню політику США  (2010-2023)», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки КЛІПКОВА Ганна. 

4. БЄЛОКОНЬ Кирило Олегович – «Публічна дипломатії Індії», керівник 

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

відносин, міжнародної інформації та безпеки МИКОЛЕНКО Дмитро. 

5.     
БОЙЧЕНКО Ангеліна Олегівна – «Цифрова дипломатія як елемент 

зовнішньополітичної діяльності держав Східної Європи», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки КОНОНЕНКО Валерій. 

6. БОЙЧЕНКО Карина Миколаївна – «Відносини Великої Британії та ЄС в 

контексті Брекзиту» керівник кваліфікаційної роботи – к.і.н., доц. кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ЧЕНЧИК Дмитро. 

7. ВЕЧЕРІНА Жанна Миколаївна – «Цифрова дипломатія як інструмент 

зовнішньої політики США», керівник кваліфікаційної роботи – к.т.н., доц., доц. 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації ХАРЧЕНКО Ігор. 

8. ВИХОВАНЕЦЬ Владислав Сергійович - «Образи зовнішніх ворогів у 

російській пропаганді», керівник кваліфікаційної роботи – д.і.н., доц., в.о. 

завідувача кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

МИКОЛЕНКО Дмитро. 

9. ВОЛОШИНА Вікторія Вадимівна – «Європейська політика безпеки у 

сфері протидії тероризму», керівник кваліфікаційної роботи – к.політ.н., доц. 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

КЛІПКОВА Ганна. 

10. ГОНЧАР Єлизавета Ігорівна – «Гібридні війни в сучасному світі: нові 

загрози та виклики», керівник кваліфікаційної роботи – к.т.н., доц., доц. 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації ХАРЧЕНКО Ігор. 



 

 

 

11. ГРАНЕНКО Олександр Олександрович – «Роль НАТО у боротьбі з 

міжнародним тероризмом», керівник кваліфікаційної роботи – д. н. з держ. 

управл., проф., проф. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації 

та безпеки СОЛОВИХ Віталій.  

12. ГРИПАСЬ Ірина Юріївна – «Релігійний чинник у формуванні 

зовнішньої політики країн Близького Сходу», керівник кваліфікаційної роботи 

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

безпеки КЛІПКОВА Ганна. 

13. ГУСАК Анна Олександрівна – «НАТО в системі глобальної та 

європейської безпеки», керівник кваліфікаційної роботи – к. політ. н., доц. 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки  

ПЕРЕСИПКІНА Ірина. 

14. ІЗОТОВ Максим Вячеславович – «Арктична політика КНР», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки ДОЦЕНКО Олена. 

15. ІСАЙЧИКОВ Матвій Ігорович – «Взаємодія держав щодо протидії 

міжнародному тероризму», керівник кваліфікаційної роботи – д. н. з держ. 

управл., проф., проф. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації 

та безпеки СОЛОВИХ Віталій. 

16. КИРЧУН Аліна Вячеславівна – «Стратегічне партнерство між Україною 

та ЄС: реалізація Угоди про поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі», 

керівник кваліфікаційної роботи – к.і.н., доц. кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки ЧЕНЧИК Дмитро. 

17. КОЛОДЯЖНА Олександра Сергіївна – «Багатостороння дипломатія та 

її роль у міжнародних відносинах», керівник кваліфікаційної роботи – к. політ. 

н., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки  

ПЕРЕСИПКІНА Ірина. 

18. КУДІНА Катерина Євгенівна - «Сирійський конфлікт в зовнішній 

політиці США», керівник кваліфікаційної роботи – д.і.н., доц., в.о. завідувача 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 



 

 

 

МИКОЛЕНКО Дмитро. 

19. ЛІЩИНА Тетяна Вікторівна – ««М'яка сила» як інструмент зовнішньої 

політики: на прикладі держав Європейського Союзу», керівник 

кваліфікаційної роботи – д.політ.н., доц., професор кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки КОМАРОВА Тетяна. 

20. МАРЧЕНКО Ілля Олегович - «Історична політика в Україні як спосіб 

протидії російській воєнній агресії», керівник кваліфікаційної роботи – д.і.н., 

доц., в.о. завідувача кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації 

та безпеки МИКОЛЕНКО Дмитро. 

21. НАРДЄД Анастасія Віталіївна – «Ініціатива трьох морів в умовах 

біфуркації системи міжнародних відносин», керівник кваліфікаційної роботи 

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

безпеки КЛІПКОВА Ганна. 

22. НЕРУБЕНКО Даниїл Олександрович - «Кіберзлочинність як загроза 

міжнародній безпеці», керівник кваліфікаційної роботи – д.і.н., доц., в.о. 

завідувача кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

МИКОЛЕНКО Дмитро. 

23. НОСИК Владлен Андрійович – «Міжнародні організації та їх роль у 

врегулюванні збройних конфліктів (на прикладі Ліги Націй і ООН)», керівник 

кваліфікаційної роботи – д.соц.н., проф., проф. кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки ХИЖНЯК Лариса. 

24. НІКОЛАЙЧУК Катерина Степанівна - «Міжнародне співробітництво 

України у галузі протидії торгівлі людьми», керівник кваліфікаційної роботи 

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

інформації та безпеки МИКОЛЕНКО Дмитро. 

25. ОЗЕРОВА Анна Максимівна – «Інтеграція України до Європейського 

Союзу: основні напрями та пріоритети», керівник кваліфікаційної роботи – 

д.ю.н., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки КОНОНЕНКО Валерій. 

26. ОЛЕФІРЕНКО Катерина Олексіївна – «Несилові контртерористичні 



 

 

 

методи політики США та Великої Британії», керівник кваліфікаційної роботи 

– к.ю.н., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки ЗДОРОВКО Сергій. 

27. ОЛІЙНИКОВА Дар`я Юріївна – «Міграційна політика ЄС: загрози та 

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

проф. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

СОЛОВИХ Віталій. 

28. ТУРЛО Поліна Валеріївна – «Дезінформація в міжнародних відносинах 

як феномен гібридної війни», керівник кваліфікаційної роботи – д.соц.н., проф., 

проф. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ХИЖНЯК Лариса.  

УМВ–42 

 

1. БЕЛІТРОВА Марія Сергіївна – «Стратегічне партнерство України та 

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

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки  ПЕРЕСИПКІНА 

Ірина. 

2. ЗОЛОТАРЬОВА Наталія Сергіївна – «Екологічна політика як фактор 

зміцнення національної безпеки КНР», керівник кваліфікаційної роботи – 

к.т.н., доц., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки ЛУБЕНЕЦЬ Сергій. 

3. КАЛІНІЧЕНКО Альона Володимирівна – «Сучасний стан, проблеми та 

перспективи європейської інтеграції», керівник кваліфікаційної роботи – к.т.н., 

доц., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації 

ХАРЧЕНКО Ігор. 

4. КОВТУН Карина Віталіївна – «Гібридні загрози у міжнародних 

відносинах на прикладі російської агресії проти України», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки КРЮТЧЕНКО Марія. 

5. КОЛЧАНОВА Дар`я Олегівна – «Дипломатія і війна як основні засоби 



 

 

 

реалізації зовнішньої політики», керівник кваліфікаційної роботи – д. н. з держ. 

управл., проф., проф. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації 

та безпеки СОЛОВИХ Віталій. 

6. КРИВОРУЧКО Олена Віталіївна – «Міжнародне співробітництво у 

питанні протидії загрозам безпеці», керівник кваліфікаційної роботи – к.і.н., 

доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

КРЮТЧЕНКО Марія. 

7. МАЛАХОВА Дар`я Андріївна – «Українсько-американські відносини у 

сфері безпеки на сучасному етапі », керівник кваліфікаційної роботи – к. політ. 

н., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки  

ПЕРЕСИПКІНА Ірина. 

8. МОВЧАН Єлизавета Віталіївна – «Роль публічної дипломатії у 

зовнішньополітичної діяльності країн Західної Європи», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки АЛЕКСЄЄВА Тетяна. 

9. НОВРУЗОВА Хадіджа Вюгар кизи – «Політика Європейського Союзу 

щодо надання притулку», керівник кваліфікаційної роботи – к.ю.н., доц. 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ДОЦЕНКО Олена. 

10. ПЕТРАШ Євген Євгенович – «Військові та цивільні місії ЄС як 

інструмент Спільної політики безпеки та оборони», керівник кваліфікаційної 

роботи – к.ю.н., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації 

та безпеки ДОЦЕНКО Олена. 

11. ПОЛУМИСНА Марія Віталіївна – «Інструментарій сучасної 

дипломатичної практики: аналіз ефективності на прикладі Федеративної 

Республіки Німеччини», керівник кваліфікаційної роботи – к.і.н., доцент 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ФІЛАТОВА Ольга. 

12. ПОНІКАР Іван Сергійович – «Сучасна зовнішньополітична доктрина 

КНР та їх вплив на сучасні міжнародні відносини», керівник кваліфікаційної 



 

 

 

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

міжнародної інформації та безпеки СОЛОВИХ Віталій. 

13. СЕРГІЙЧУК Ангеліна Олександрівна – «Політика Європейського 

Союзу щодо країн Південного сусідства», керівник кваліфікаційної роботи – 

к.ю.н., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки ДОЦЕНКО Олена. 

14. СОСУНОВИЧ Поліна Данилівна – «Інформаційна складова безпеки 

України в сучасній системі міжнародних відносин», керівник кваліфікаційної 

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

міжнародної інформації та безпеки СОЛОВИХ Віталій. 

15. СТРІБНА Анна Ігорівна - «Трансформація публічної дипломатії в 

умовах глобалізації», керівник кваліфікаційної роботи – д.політ.н., доц., 

професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

КОМАРОВА Тетяна. 

16. ТАРАСЕНКО Дар`я Віталіївна – «Шляхи боротьби з проявами 

міжнародного тероризму: регіональний  рівень подолання загрози», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки  ПЕРЕСИПКІНА Ірина. 

17. ТОВСТОПЯТ Владислав Валентинович – «Вплив інформаційних 

технологій на масову свідомість в умовах гібридних війн у міжнародних 

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

проф. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

СОЛОВИХ Віталій. 

18. УЛИЗЬКО Валерія Антонівна - «Сучасний стан та перспективи розвитку 

співробітництва України з Європейським Союзом у міграційній сфері: 

гуманітарний вимір», керівник кваліфікаційної роботи – д.політ.н., доц., 

професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

КОМАРОВА Тетяна. 

19. ФЕДОРУК Ростислав Олегович – «Гібридна війна Ізраїля та Ірану як 

форма міжнародного конфлікту», керівник кваліфікаційної роботи – к.ю.н., 



 

 

 

доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ЗДОРОВКО Сергій. 

20. ЦВЕЛИХ Анна Володимирівна – «Світова гегемонія США від початку 

20 століття та її позитивні й негативні наслідки», керівник кваліфікаційної 

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

інформації ХАРЧЕНКО Ігор. 

21. ЦЕЦХЛАДЗЕ Ріта Лєванівна - «Дипломатичний фронт України за 

кордоном з початку повномасштабного російського вторгнення», керівник 

кваліфікаційної роботи – д.політ.н., доц., професор кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки ВІННИКОВА Наталія. 

22. ЧЕРТКОВ Максим Генріхович - «Історична політика РФ як спосіб 

виправдання збройної агресії проти України», керівник кваліфікаційної 

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

міжнародної інформації та безпеки МИКОЛЕНКО Дмитро. 

23. ЧУЧКО Анна Миколаївна – «Ісламський міграційний чинник як виклик 

безпеці європейських країн», керівник кваліфікаційної роботи – к.і.н., доц. 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

КРЮТЧЕНКО Марія. 

24. ШАТЕРНІКОВ Богдан Миколайович - «Співпраця України та НАТО у 

сфері протидії міжнародному тероризму», керівник кваліфікаційної роботи – 

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

інформації та безпеки МИКОЛЕНКО Дмитро.  

25. ШЕПЕЛЕВИЧ Надія Олександрівна – «Трансформації зовнішньої 

політики ЄС внаслідок військової агресії РФ проти України», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки КЛІПКОВА Ганна. 

26. ШПАК Анастасія Романівна – «Співпраця України в діяльності 

міжнародних організацій (на прикладі ООН)», керівник кваліфікаційної 

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

інформації та безпеки ЛУБЕНЕЦЬ Сергій.  



 

 

 

27. ЩЕРБАКОВА Катерина Ігорівна – «Використання технологій WEB 2.0 

у дипломатичній діяльності США», керівник кваліфікаційної роботи – к. політ. 

н., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

СОЛОВИХ Євгенія.  

Підстава: службова записка. 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи 
           Олександр ГОЛОВКО 

Проект вносить: 

Декан факультету   

                     Валерій РЄЗНІКОВ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник навчального відділу 

                         Людмила ІВАНЕНКО 

 

 

Начальник юридичної служби 

                        Дарія ДЕМ`ЯНЕНКО 
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