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№ 
 
 

Назва конкурсної роботи 

 
 

Шифр 

Середній 
рейтинговий 

бал 

1 
Сучасні тенденції розвитку електронної 
комерції в контексті пандемії Covid-19 

Електронна 
комерція 

98 

 
2 

Сучасний розвиток системи нетарифного 
регулювання зовнішньої торгівлі України в 
контексті її участі в СОТ та розвитку 
Євроінтеграції 

 
Нетарифна політика 

 
91,5 

 
3 

Санітарні та фітосанітарні заходи як 
нетарифні методи регулювання зовнішньої 
торгівлі: проблеми та практика 
застосування в Україні 

 
СФЗ 

 
90 

 
4 

Формування зовнішньоторговельної 
стратегії вітчизняних експорто- 
орієнтованих підприємств під впливом 
пандемії 

Зовнішньо- 
торгівельна 

стратегія 

 
89,5 

 
5 

Менеджмент міжнародної торгівлі 
агропродовольчою продукцією: вплив 
наслідків пандемії 

Міжнародна 
торгівля-МЕВ 

 
89,5 

6 
Особливості міжнародної торгівлі 
сільськогосподарською продукцією 

Сільськогосподарсь 
ка продукція 

85,5 

 

7 
Конкурентні переваги Херсонської області у 
зовнішній торгівлі товарами продовольчої 
групи 

 

Нові ідеї 
 

84 

8 
Особливості функціонування ТНК в Україні 
(на матеріалах філій Nestle в Україні) 

Здорове харчування 82,5 

9 
Формат кон’юнктури світового ринку ІТ- 
послуг 

ІТ сектор 81,5 

10 Міжнародна торгівля зброєю IMPEX2021 79,5 

11 
Формування концепції експансії зовнішніх 
ринків 

Експансія зовнішніх 
ринків 

79,5 

 
12 

Логістика міжнародної торгівлі: 
трансформації логістичної архітектури під 
впливом глобальної рецесії 

 
Логістика 

 
79 

13 Зовнішня торгівля України та ЄС Україна ЄС 79 

14 
Торгові війни в умовах глобалізації: 
особливості та наслідки 

USA China 75,5 

15 
Криптовалюта як інноваційний інструмент 
міжнародної торгівлі в умовах глобалізації 

Криптовалюта у 
МНТ 

75 

 
16 

Особливості зовнішньоторговельної 
політики України в контексті її членства у 
СОТ 

Зовнішньо 
торгівельне 

регулювання 

 
72,5 

17 
Оцінка інноваційних ризиків торгівельного 
підприємства (на прикладі офіційного 

Risks Trade 70,5 

https://drive.google.com/drive/folders/14pj25uFwfOXIHdiOBhAI7OI6FQxQJGbL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vEN3eN5_giDYGUOVp4P2PTeEg9Kv3H2r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OsJHcbUzjouM2GPeXmWT2HC_psa0A1LM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w3oNA-pR5Qa-jBX85SD3R1q2Ktt9gJVl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kXpAHhHTXorpaIJ2Fu1UDiv1YGiR6Ijw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1osReelKyIXBjMDWJ0NZ6Nje0EXpQkjsk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YxUZC6NiSA774uS427QvlWBQ-Nteqy8C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z9QMhsQy5d3OrVD4h2oL4xITQfO8RjAE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cJm3u4P8-2uOGHag8N5jb53Wpvrpb2An?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eG8voS8Oxm7DpuQUd0rh_Fsmu1fhh9AE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12kM1-OU3EX5R5ic2H2TvhZx5tPB0WHV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x4UCeRic07wKlkwI2dck-VBRbTSBgaNF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1A0ufXIv-vfARpM81dFCcjDV8BcMNcrvB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17BbDGA_haGaXdfdZJoenb8d78fvDt92y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DegakDCugj5n0CTF--CKE-7yZfAKuinQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n9SjseXpbq-rgMommyTe_d7VHvElp296?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17Iqr1dIGBo85s_d4n3vPZokZEVMEXaGj?usp=sharing


 представника іноземної компанії 
(імпортера) 

  

18 
Геостратегічні особливості національної 
участі України у міжнародній торгівлі 

TRADE2020UA 68,5 

19 
Україна в системі міжнародного ринку 
фармацевтичних препаратів 

Медичні послуги 68 

20 
Транскордонна торгівля в системі 
регіонального розвитку 

МЕВ 21042017 64 

21 
Перспективи участі України в глобальних 
ланцюгах доданої вартості 

DKO75270819 63,5 

22 
Глобалізація та регіоналізація як вектори 
розвитку міжнародної торгівлі 

Міжнародна 
торгівля 

62 

23 
Цифрові можливості країн у міжнародній 
торгівлі 

Цифрові можливості 53 

24 
Вплив інтелектуальної власності на 
міжнародну торгівлю 

МТ ІВ 52 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1UNrevAFU9La19pBnea5M5ENpMQltOYDo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jdkfBbkoBtRj6q7OhKPW-HPCAuARs1P-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jwa6WsllC4KU6_CpKqI8nR6M2D_CWLhS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CL4AolcdiPysCAtHCwSxtO4JSuoN6ZZ1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XS4x8Oc7IX38MxtDFPJjFWnoM30oQGmg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W53EqUnNACCdtrhif7hw4iZB1gpwz1Q6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OxMdleK0RWN7yYfn-ysak0BEblOkA7fH?usp=sharing

