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Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Денна форма навчання 

 

 

Про затвердження тем 

кваліфікаційнихробіт 

 

 

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 «Міжнародна інформація 

та міжнародні комунікації» та призначити керівників кваліфікаційних робіт: 

 

 

Група УМІ–41 

 

1. АНТОНЦЕВ Віталій Сергійович – «Політичний дискурс екс–

президента США Д. Трампа у міжнародному медіасередовищі», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки СОЛОВИХ Євгенія. 

2.  БЄЛІК Дар`я Юріївна – «Інформаційна складова публічної 

дипломатії Французької Республіки як інструмент впливу на міжнародну 

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

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки СОЛОВИХ 

Євгенія. 

3. БЄЛОВА Марія В`ячеславівна – «Міжнародні конфлікти: 

класифікація, шляхи врегулювання та роль інформаційної складової», 

керівник кваліфікаційної роботи – д–р. філософії за спец. «Політологія», 

викладач кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

АНДРІЄВСЬКИЙ Тимур. 



4. БЄЛОУСОВА Катерина Володимирівна – «Міжнародна 

інформацій наполітика НАТО: досвід для України», керівник кваліфікаційної 

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

інформації та безпеки АЛЕКСЄЄВА Тетяна. 

5. БЛАЖКО Юлія Вікторівна – «Школа публічної дипломатії США: 

традиції та сучасність», керівник кваліфікаційної роботи – к.політ.н., ст. 

викладач. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки КЛІПКОВА Ганна. 

6. БОКОВА Владислава Олегівна – «Міжнародний конфлікт 

Північної та Південної Кореї: сутність, роль в міжнародному просторі та 

шляхи врегулювання», керівник кваліфікаційної роботи – к.ю.н., доц. 

кафедри міжнародних відносин, міжнародноїі нформації та безпеки ФАЙЄР 

Олена. 

7. БУЛИГІНА Тетяна Костянтинівна – «Роль цифрової дипломатії у 

досягненні зовнішньополітичних цілей держав у сучасному інформаційному 

просторі», керівник кваліфікаційної роботи – к.політ.н., ст. викладач. 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

КЛІПКОВА Ганна. 

8. ВЕНЗЕЛЬ Марія Юріївна– «Загальна характеристика 

геополітичного простору провідних держав Африки», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки ФАЙЄР Олена. 

9. ГАВРИК Аліна Андріївна – «Арабо–ізраїльський конфлікт: 

особливості та перспективи врегулювання в умовах інформаційної війни», 

керівник кваліфікаційної роботи – к. політ. н., доц. 

кафедриміжнароднихвідносин, міжнародноїінформації та безпеки ГАЙКО 

Олег. 

10. ГИРЯК Анжеліка Миколаївна – «Імідж сучасної України в 

міжнародному інформаційному просторі», керівник кваліфікаційної роботи – 

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

безпеки ХАРЧЕНКО Ігор. 

11. ГРЕСЬКО Дар'я Дмитрівна – «Використання інформаційних 

технологій міжнародним тероризмом та заходи протидії такій діяльності», 

керівник кваліфікаційної роботи – к.політ.н., ст. викладач. кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки КЛІПКОВА 

Ганна. 

12. ДЕМИДЕНКО Катерина Олексіївна – «Інформаційний аспект в 

громадянській війні на території Лівії після падіння режиму Каддафі», 

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

відносин, міжнародної інформації та безпеки ГАЙКО Олег. 

13. ЄВТЄЄВА Дар’я Олександрівна – «Вплив засобів масової 

інформації на формування громадської думки в США», керівник 

кваліфікаційної роботи – д. н. з держ. управл., проф., проф. кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки СОЛОВИХ 

Віталій. 



14. ЗАЦАРНА Діана В`ячеславівна – «Сучасні особливості 

інформаційно–аналітичної роботи в закордонних установах», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки КРЮТЧЕНКО Марія. 

15. ІЛЬГОВА Дарина Андріївна – «"М'яка сила" як інформаційно–

комунікативний аспект зовнішньополітичної стратегії США: досвід та 

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

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ФІЛАТОВА 

Ольга. 

16. КЛИМЕНКО Юлія Сергіївна – «Дезінформаційні кампанії 

Російської Федерації як загроза інформаційній безпеці  України», керівник 

кваліфікаційної роботи – д–р. філософії за спец. «Політологія», викладач 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

АНДРІЄВСЬКИЙ Тимур. 

17. КОБЕЦЬ Олександр Миколайович – «Інформаційно–

комунікаційні технології у формуванні іміджу держави на прикладі країн 

ЄС», керівник кваліфікаційної роботи – к.політ.н., ст. викладач. кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки КЛІПКОВА 

Ганна. 

18. КОВАЛЕВСЬКА Карина Костянтинівна – «Публічна дипломатія 

у зовнішній політиці Китаю на сучасному етапі», керівник кваліфікаційної 

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

інформації ХАРЧЕНКО Ігор. 

19. КОВТУН Катерина Русланівна – «Сучасні безпекові практики 

протидії терористичній діяльності в цифровому вимірі», керівник 

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

відносин, міжнародної інформації та безпеки ХИЖНЯК Олександр. 

20. КОЛОМІЙЦЕВ Ілля Сергійович – «Транснаціональні аспекти 

забезпечення інформаційної безпеки КНР», керівник кваліфікаційної роботи 

– к.політ.н., ст. викладач. кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки КЛІПКОВА Ганна. 

21.  ПУЩАЄНКО Олександра Сергіївна – «Зовнішньополітичний 

імідж США в міжнародному інформаційному просторі», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки ХАРЧЕНКО Ігор. 

22. ФІЛІПОВ Денис Олексійович – «Криза політики 

мультикультуралізму у міжнародних відносинах: інформаційний аспект (на 

прикладі Німеччини)», керівник кваліфікаційної роботи – к. політ. н., доц. 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

СОЛОВИХ Євгенія. 

 

Група УМІ–42 

 

1. КОМАР Марія Андріївна – «Інформаційна складова діяльності 

української діаспори в Канаді щодо реалізації завдань публічної дипломатії», 



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

відносин, міжнародної інформації та безпеки СОЛОВИХ Євгенія. 

2. КОРНІЛЮК Ірина Володимирівна – «Роль засобів масової 

інформації у формування інформаційного іміджу України на міжнародній 

арені», керівник кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., доц. кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки АЛЕКСЄЄВА 

Тетяна. 

3. КОСТЕНКО Анна Володимирівна – «Вплив інформаційного 

чинника на формування зовнішньої політики США», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки ЛУБЕНЕЦЬ Сергій. 

4. КРІВОШЛИК Ксенія Олександрівна – «Інформаційний супровід 

санаційної діяльності на міжнародній арені», керівник кваліфікаційної 

роботи – к.і.н., викл. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації 

та безпеки КРЮТЧЕНКО Марія. 

5. КУРЯВСЬКА Вікторія Станіславівна – «Багатостороння 

дипломатія та її роль в забезпеченні інформаційної безпеки Європейського 

Союзу», керівник кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., доц. кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки АЛЕКСЄЄВА 

Тетяна. 

6. ЛІТВІНОВА Олександра Андріївна – «Зовнішня політика 

Великої Британії в контексті пост–Брекзиту: інформаційно–комунікаційний 

аспект», керівник кваліфікаційної роботи – д.політ.н., доц., професор 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ВІННИКОВА Наталія. 

7. ЛОГВІНОВА Анна Євгенівна – «Формування іміджу країни на 

світовій арені, на прикладі США», керівник кваліфікаційної роботи – к.т.н., 

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

ЛУБЕНЕЦЬ Сергій. 

8. МАСТЕГА Яна Вікторівна – «М’яка сила» Ватикану у 

регулюванні конфліктів на міжнародній арені: інформаційний аспект»», 

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

відносин, міжнародної інформації та безпеки СОЛОВИХ Євгенія. 

9. ПЕТРОВ Євген Володимирович – «Вплив інформаційно–

комунікаційних технологій на процес десуверенізації: кейс України», 

керівник кваліфікаційної роботи – к.політ.н., ст. викладач. кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки КЛІПКОВА 

Ганна. 

10. ПОЛЯКОВ Антон Сергійович – «Інформаційні війни у сучасних 

міжнародних відносинах», керівник кваліфікаційної роботи – к.т.н., доц., доц. 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ЛУБЕНЕЦЬ Сергій. 

11. ПОЛЯНСЬКА Владислава Віталіївна – 

«Міжнародніінформаційно–комунікаційнівзаємодіїукраїнськихкомпаній на 

міжнародному ринку (на прикладі КНР)», керівник кваліфікаційної роботи – 



д.соц.н., проф. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки ХИЖНЯК Лариса. 

12. ПОХИЛА Кристина Миколаївна – «Імідж політичного лідера в 

міжнародних відносинах», керівник кваліфікаційної роботи – к.т.н., доц., доц. 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ЛУБЕНЕЦЬ Сергій. 

13. РОМАНЕНКО Марія Олександрівна – «Протидія медіа 

інформаційному тероризму як питання національної безпеки: на прикладі 

європейських країн та України», керівник кваліфікаційної роботи – к.політ.н., 

ст. викладач. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки КЛІПКОВА Ганна. 

14. СЕМЕНЮК Дар`я Сергіївна – «Протиді язовнішнім 

деструктивним інформаційним впливам і кампаніям в контексті забезпечення 

інформаційної безпеки України», керівник кваліфікаційної роботи – к.т.н., 

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

ХАРЧЕНКО Ігор. 

15. СОЛОВЕЙ Лілія Олегівна – «Еволюція медіа образів політичних 

лідерів під час пандемії COVID–19» (на прикладі Федеративної Республіки 

Німеччини та Французької Республіки», керівник кваліфікаційної роботи – к. 

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

безпеки СОЛОВИХ Євгенія. 

16. СУПРУН Антон Юлійович – «Конфлікт в Нагірному Карабасі: 

інформаційно–комунікаційний аспект», керівник кваліфікаційної роботи – 

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

безпеки ХАРЧЕНКО Ігор. 

17. ТОЛСТА Маргарита Олегівна – «Загальна характеристика 

геополітичного простору провідних держав Південної Америки», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки ФАЙЄР Олена. 

18. ХРИСТЕНКО Еліна Юріївна – «Роль США в укріпленні 

інформаційної безпеки України в контексті гібридної війни», керівник 

кваліфікаційної роботи – д–р. філософії за спец. «Політологія», викладач 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

АНДРІЄВСЬКИЙ Тимур. 

19. ШАРПОВ Андрій Владиславович – «Інформаційна складова у 

врегулюванні міжнародних конфліктів», керівник кваліфікаційної роботи – 

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

безпеки ЛУБЕНЕЦЬ Сергій. 

20. ШВЕДЧИКОВА Олена Володимирівна – «Корпоративні кодекси 

у функціонуванні міжнародних засобів масової  інформації», керівник 
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Підстава: службова записка. 

  

Проректор  

з науково–педагогічноїроботи 

 

 

Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ 

 

 

Проект вносить:                                             ПОГОДЖЕНО: 

 

Декан факультету                                          Начальник навчального відділу 

  Валерій РЄЗНІКОВ    Людмила ІВАНЕНКО 

 

         Завідувачка кафедри міжнародних 

         відносин, міжнародної інформації 

         та безпеки 

         Людмила НОВІКОВА 

         

        Начальник юридичної служби 

         Дарія ДЕМ`ЯНЕНКО 

 
 


	ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	НАКАЗ

	1. АНТОНЦЕВ Віталій Сергійович – «Політичний дискурс екс–президента США Д. Трампа у міжнародному медіасередовищі», керівник кваліфікаційної роботи – к. політ. н., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки СОЛОВИХ Євгенія.
	2.  БЄЛІК Дар`я Юріївна – «Інформаційна складова публічної дипломатії Французької Республіки як інструмент впливу на міжнародну політику», керівник кваліфікаційної роботи – к. політ. н., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та без...
	3. БЄЛОВА Марія В`ячеславівна – «Міжнародні конфлікти: класифікація, шляхи врегулювання та роль інформаційної складової», керівник кваліфікаційної роботи – д–р. філософії за спец. «Політологія», викладач кафедри міжнародних відносин, міжнародної інфор...
	4. БЄЛОУСОВА Катерина Володимирівна – «Міжнародна інформацій наполітика НАТО: досвід для України», керівник кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки АЛЕКСЄЄВА Тетяна.
	5. БЛАЖКО Юлія Вікторівна – «Школа публічної дипломатії США: традиції та сучасність», керівник кваліфікаційної роботи – к.політ.н., ст. викладач. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки КЛІПКОВА Ганна.
	6. БОКОВА Владислава Олегівна – «Міжнародний конфлікт Північної та Південної Кореї: сутність, роль в міжнародному просторі та шляхи врегулювання», керівник кваліфікаційної роботи – к.ю.н., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародноїі нформації та б...
	7. БУЛИГІНА Тетяна Костянтинівна – «Роль цифрової дипломатії у досягненні зовнішньополітичних цілей держав у сучасному інформаційному просторі», керівник кваліфікаційної роботи – к.політ.н., ст. викладач. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інфо...
	8. ВЕНЗЕЛЬ Марія Юріївна– «Загальна характеристика геополітичного простору провідних держав Африки», керівник кваліфікаційної роботи – к.ю.н., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ФАЙЄР Олена.
	9. ГАВРИК Аліна Андріївна – «Арабо–ізраїльський конфлікт: особливості та перспективи врегулювання в умовах інформаційної війни», керівник кваліфікаційної роботи – к. політ. н., доц. кафедриміжнароднихвідносин, міжнародноїінформації та безпеки ГАЙКО Олег.
	10. ГИРЯК Анжеліка Миколаївна – «Імідж сучасної України в міжнародному інформаційному просторі», керівник кваліфікаційної роботи – к.т.н., доц., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ХАРЧЕНКО Ігор.
	11. ГРЕСЬКО Дар'я Дмитрівна – «Використання інформаційних технологій міжнародним тероризмом та заходи протидії такій діяльності», керівник кваліфікаційної роботи – к.політ.н., ст. викладач. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпе...
	12. ДЕМИДЕНКО Катерина Олексіївна – «Інформаційний аспект в громадянській війні на території Лівії після падіння режиму Каддафі», керівник кваліфікаційної роботи – к. політ. н., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ГАЙК...
	13. ЄВТЄЄВА Дар’я Олександрівна – «Вплив засобів масової інформації на формування громадської думки в США», керівник кваліфікаційної роботи – д. н. з держ. управл., проф., проф. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки СОЛОВИХ В...
	14. ЗАЦАРНА Діана В`ячеславівна – «Сучасні особливості інформаційно–аналітичної роботи в закордонних установах», керівник кваліфікаційної роботи – к.і.н., викл. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки КРЮТЧЕНКО Марія.
	15. ІЛЬГОВА Дарина Андріївна – «"М'яка сила" як інформаційно–комунікативний аспект зовнішньополітичної стратегії США: досвід та ефективність», керівник кваліфікаційної роботи – к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та без...
	16. КЛИМЕНКО Юлія Сергіївна – «Дезінформаційні кампанії Російської Федерації як загроза інформаційній безпеці  України», керівник кваліфікаційної роботи – д–р. філософії за спец. «Політологія», викладач кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформ...
	17. КОБЕЦЬ Олександр Миколайович – «Інформаційно–комунікаційні технології у формуванні іміджу держави на прикладі країн ЄС», керівник кваліфікаційної роботи – к.політ.н., ст. викладач. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки КЛ...
	18. КОВАЛЕВСЬКА Карина Костянтинівна – «Публічна дипломатія у зовнішній політиці Китаю на сучасному етапі», керівник кваліфікаційної роботи – к.т.н., доц., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації ХАРЧЕНКО Ігор.
	19. КОВТУН Катерина Русланівна – «Сучасні безпекові практики протидії терористичній діяльності в цифровому вимірі», керівник кваліфікаційної роботи – д.соц.н., доц., проф. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ХИЖНЯК Олександр.
	20. КОЛОМІЙЦЕВ Ілля Сергійович – «Транснаціональні аспекти забезпечення інформаційної безпеки КНР», керівник кваліфікаційної роботи – к.політ.н., ст. викладач. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки КЛІПКОВА Ганна.
	21.  ПУЩАЄНКО Олександра Сергіївна – «Зовнішньополітичний імідж США в міжнародному інформаційному просторі», керівник кваліфікаційної роботи – к.т.н., доц., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ХАРЧЕНКО Ігор.
	22. ФІЛІПОВ Денис Олексійович – «Криза політики мультикультуралізму у міжнародних відносинах: інформаційний аспект (на прикладі Німеччини)», керівник кваліфікаційної роботи – к. політ. н., доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та б...

