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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В.Н.КАРАЗІНА 

НАКАЗ 

 

«06» лютого 2023 р.  м.Харків № 4002-5/269     

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 «Міжнародна інформація 

та міжнародні комунікації» та призначити керівників кваліфікаційних робіт: 

 

Група УМІ–41 

 

1. АЛТУХОВА Анастасія Русланівна – «Механізм забезпечення гендерної 

рівності в країнах Європейського Союзу», керівник кваліфікаційної роботи – 

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

безпеки ФАЙЄР Олена. 



2. АНІЩЕНКО Діана Сергіївна – «Політика Європейського Союзу у сфері 

кібероборони», керівник кваліфікаційної роботи – к.ю.н., доц. кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ДОЦЕНКО Олена. 

3. БАЛЯСНИЙ Георгій Юрійович – «Роль Інтернет-медіа у формуванні 

політичного світогляду  міжнародної спільноти», керівник кваліфікаційної 

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

інформації та безпеки ЛУБЕНЕЦЬ Сергій. 

4. БІАС Сніжана Євгенівна – «Формування політичного іміджу України в 

умовах євроінтеграції», керівник кваліфікаційної роботи – к.т.н., доц., доц. 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ЛУБЕНЕЦЬ Сергій. 

5. ВАЛЄЄВ Віталій Артемович - «Україна в загальноєвропейській системі 

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

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ВІННИКОВА Наталія. 

6. ВЕСЕЛОВА Дар`я Олексіївна – «Впровадження електронного 

урядування: досвід США», керівник кваліфікаційної роботи – к.т.н., доц., доц. 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ЛУБЕНЕЦЬ Сергій. 

7. ГРИЦАНЕНКО Дар`я Максимівна – «Особливості ведення сучасних 

війн у ЗМІ та мережі Інтернет: міжнародний аспект», керівник кваліфікаційної 

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

інформації та безпеки  ПЕРЕСИПКІНА Ірина. 

8. ЄВТЄХОВА Єлизавета Андріївна – «Забезпечення інформаційної 

безпеки в соціальних мережах в умовах воєнної агресії РФ проти України», 

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

відносин, міжнародної інформації та безпеки СОЛОВИХ Євгенія. 

9. ЗАВАДА Марія Володимирівна – «Місце публічної дипломатії у 

формуванні іміджу України», керівник кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., 



доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

АЛЕКСЄЄВА Тетяна. 

10. ЗІНОВ`ЄВА Єлизавета Дмитрівна – «Міжнародна інформаційна безпека 

в офіційних соціальних мережах країн ЄС», керівник кваліфікаційної роботи – 

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

безпеки  ПЕРЕСИПКІНА Ірина.  

11. ІВАНОВА Анастасія Володимирівна – «Політика багатокультурності як 

складова процесу формування іміджу Канади», керівник кваліфікаційної 

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

інформації та безпеки ЧЕРНИШОВА Лариса. 

12. КОВАЛЬ Світлана Вікторівна – «Специфіка формування іміджу Іспанії 

на сучасному етапі міжнародних відносин», керівник кваліфікаційної роботи 

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

безпеки СОЛОВИХ Євгенія. 

13. КОНОВАЛЕНКО Світлана Юріївна – «Російська дезінформація в 

інформаційному просторі України: напрями протидії», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки ЧЕРНИШОВА Лариса. 

14. КОРОЛЬОВА Анна Євгенівна – «Засоби інформаційного протиборства 

в російсько-українському конфлікті», керівник кваліфікаційної роботи – 

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

безпеки КОНОНЕНКО Валерій. 

15. КОЧІ Марія Сергіївна – «Засоби інформаційного тероризму РФ в 

російсько-українській війні: вплив та способи протидії», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки ФІЛАТОВА Ольга. 

16. КОШУБА Уляна Володимирівна – «Гендерна політика США: досвід для 

України», керівник кваліфікаційної роботи – к.ю.н., доц. кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ФАЙЄР Олена.  



17. КРАСОВСЬКА Катерина Євгенівна – «Медіаграмотність як інструмент 

політичної культури в країнах Європи», керівник кваліфікаційної роботи – 

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

безпеки ЧЕРНИШОВА Лариса. 

18. МАЛИШЕНКО Ксенія Олександрівна – «Роль першої леді у формуванні 

іміджу держави на міжнародній арені за допомогою медіа», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки ДОЦЕНКО Олена. 

19. МАРКОВА Владислава Андріївна – «Інформаційний тероризм як 

загроза національній безпеці США», керівник кваліфікаційної роботи – д.ю.н., 

доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

КОНОНЕНКО Валерій.  

 

 

Група УМІ–42 

 

1. ГАВЕНКО Марія Дмитрівна – «Формування політичного іміджу 

України в умовах гібридних загроз», керівник кваліфікаційної роботи – к. 

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

безпеки СОЛОВИХ Євгенія. 

2. КОСТРОМІНА Валерія Михайлівна – «Особливості інформаційної 

політики сучасної КНР», керівник кваліфікаційної роботи – к.т.н., доц., доц. 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ЛУБЕНЕЦЬ Сергій. 

3. МАКАРЕНКО Валентина Сергіївна – «Лобізм як форма політичної 

комунікації в країнах Європи», керівник кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., 

доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ЧЕРНИШОВА Лариса. 

4. МЕРАБЕТ Аміра  – «Система кібербезпеки США та механізми її 

функціонування», керівник кваліфікаційної роботи – к.ю.н., доц. кафедри 



міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ФАЙЄР Олена.  

5. НИКОНОВ Павло Олександрович – «Інформаційна складова 

зовнішньополітичної діяльності України», керівник кваліфікаційної роботи – 

к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки ФІЛАТОВА Ольга. 

6. ОНИЩЕНКО Дмитро Сергійович – «Боротьба з міжнародним 

інформаційним тероризмом: регіональний та глобальний аспекти», керівник 

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

міжнародної інформації ХАРЧЕНКО Ігор. 

7. ОХРІМЕНКО Ілля Геннадійович – «Кібербезпека України як складова 

міжнародної інформаційної безпеки», керівник кваліфікаційної роботи – 

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

безпеки ФАЙЄР Олена. 

8. ПЕРЕПАДЯ Діана Віталіївна – «Комунікаційна складова боротьби з 

дезінформацією у мережі ЗМІ у міжнародних відносинах», керівник 

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

міжнародної інформації та безпеки ЧАЛА Оксана. 

9. ПОМЕСЯЧНА Олеся Андріївна – «Міжнародне співробітництво у сфері 

інформаційної безпеки: досвід ЄС», керівник кваліфікаційної роботи – д.ю.н., 

доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

КОНОНЕНКО Валерій. 

10. САМОЙЛЕНКО Діана Віталіївна – «Інтернет-меми як інформаційний 

вимір російсько-української війни», керівник кваліфікаційної роботи – к.і.н., 

доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ЧЕНЧИК Дмитро. 

11. СІНЧУРА Мар’яна Євгеніївна – «Феномен інформаційного тероризму в 

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

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

ЛУБЕНЕЦЬ Сергій. 



12. СОЛОВЕЙ Аліна Дмитрівна – «Інтернет-медіа в системі політичних 

комунікацій країн Латинської Америки», керівник кваліфікаційної роботи – 

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

безпеки ЧЕРНИШОВА Лариса. 

13. СОМЧЕНКО Анастасія Сергіївна – «Проблема ядерної загрози на 

сучасному етапі міжнародних відносин: інформаційний чинник», керівник 

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

міжнародної інформації ХАРЧЕНКО Ігор. 

14. СОПІНА Юлія Сергіївна – «Інформаційне протиборство між Україною 

та РФ у період 2014-2022 рр.», керівник кваліфікаційної роботи – к.т.н., доц., 

доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації ХАРЧЕНКО 

Ігор. 

15. СТЕХНЕНКО Діана Олексіївна – «Сучасні методи інформаційної війни 

в російсько-українському конфлікті», керівник кваліфікаційної роботи – к. 

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

безпеки СОЛОВИХ Євгенія. 

16. ТАМБОВЦЕВА Альона Валентинівна – «Стандарти інформаційної 

безпеки Європейського Союзу та їх реалізація на рівні держав-членів», 

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

відносин, міжнародної інформації та безпеки СОЛОВИХ Євгенія. 

17. ТВЕРЕЗОВСЬКИЙ Антон Васильович – «Міжнародна інформаційна 

політика України щодо реформування ООН», керівник кваліфікаційної роботи 

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

безпеки КОНОНЕНКО Валерій. 

18. ФАЇЛ Заде Діана Хашемівна – «Політика КНР щодо регулювання 

інформаційного простору», керівник кваліфікаційної роботи – к.е.н., доц., доц. 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ЧЕРНИШОВА Лариса. 

19. ФОМІНОВ Дмитро Володимирович – «Інформаційний супровід  

забезпечення кібербезпеки на прикладі США», керівник кваліфікаційної 



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

інформації та безпеки СОЛОВИХ Євгенія. 

20. ФРОЛОВА Олександра Олександрівна – «Інформаційне забезпечення 

інтеграційних та дезінтеграційних процесів в Європі (на прикладі України та 

Великої Британії)», керівник кваліфікаційної роботи – к.ю.н., доц. кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки ДОЦЕНКО Олена. 

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 

   

 

 


