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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 «Міжнародні фінанси» та призначити керівників 
кваліфікаційних робіт: 
 

Група УМФ-41 
 

1. ДУДКА Альона Олександрівна – «Міжнародні розрахунки в умовах 
цифровізації фінансового простору», керівник    кваліфікаційної роботи – 
д.е.н., проф., проф.  закладу вищої освіти кафедри міжнародного бізнесу та 
економічної  теорії  ШКОДІНА Ірина Віталіївна. 

2. ЄСІПОВА Ксенія Дмитрівна – «Місце та роль криптовалют в умовах 
фінансової глобалізації», керівник кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., доц. 
закладу вищої освіти кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії 
СОБОЛЄВА Марія Володимирівна. 

3. ЖВАНКО Софія Іванівна  – «Перспективи використання технології 
блокчейн в міжнародних платіжних системах», керівник кваліфікаційної 
роботи – к.е.н., доц., доц. закладу вищої освіти кафедри міжнародного 
бізнесу та економічної теорії ЧЕМЧИКАЛЕНКО Руслан Анатолійович.  

4. КАРПЕНКО Єлизавета Євгенівна  – «Світовий фінансовий ринок: 
структура та макроекономічна роль»,  керівник кваліфікаційної роботи – 
д.е.н., проф., проф. закладу вищої освіти кафедри міжнародного бізнесу та 
економічної теорії ЛАЗАРЕНКО Володимир Євгенович. 



5. РЯБОКОНЬ Яна Євгенівна – «Офшорні зони як спосіб залучення 
іноземних інвестицій», керівник  кваліфікаційної роботи – д.е.н., проф., 
проф.  закладу вищої освіти кафедри міжнародного бізнесу та економічної  
теорії  ШКОДІНА Ірина Віталіївна. 

6. СТЕЛЬМАШОВА Наталія Олександрівна – «Сучасні тенденції розвитку 
інфраструктури фондового ринку в умовах фінансової глобалізації», 
керівник    кваліфікаційної роботи – д.е.н., проф., проф.  закладу вищої 
освіти кафедри міжнародного бізнесу та економічної  теорії  ШКОДІНА 
Ірина Віталіївна. 

7. ФОМЕНКО Марія Русланівна – «Особливості управління фінансовими 
потоками в  міжнародних логістичних системах підприємства», керівник 
кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., доц. закладу вищої освіти кафедри 
міжнародного бізнесу та економічної теорії МАЙБОРОДА Ольга Євгенівна. 

8. ЧИСТЯКОВ Станіслав Володимирович – «Міжнародне подвійне 
оподаткування і методи його усунення», 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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