
 

   

 
 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!  

Щиро запрошуємо прийняти участь у роботі круглого столу з міжнародною участю на 

тему: 

«РЕГУЛЯТИВНІ МЕХАНІЗМИ ГЛОБАЛЬНОГО РУХУ КАПІТАЛУ», що відбудеться 

16 жовтня 2020 року 

 

Кафедра менеджменту імені професора Й.С. Завадського факультету аграрного 

менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

Антимонопольний комітет України, Аграрна біржа та ТОВ «Інвестудіо» запрошують взяти 

участь у круглому столі на тему «Регулятивні механізми глобального руху капіталу» 

 

Здатність державного й корпоративного менеджменту в Україні адаптуватися до умов і 

специфіки руху глобальних потоків капіталу та застосовувати адекватні механізми залучення  

інвестиційних ресурсів є запорукою ефективного входження до глобальної фінансової системи зі 

збереженням національних інтересів і розвитком конкурентних позицій. 

 

Участь у заході стане корисною для представників: 

 вищих навчальних закладів, наукових установ; 

 корпоративної та державної форм бізнесу;  

 фондового, інвестиційного та товарного ринків; 

 компаній з управління активами; 

 інститутів спільного інвестування; 

 недержавних пенсійних фондів та усіх зацікавлених у тематиці заходу. 

 

Під час заходу обговоримо особливості: 

 ризик-менеджменту вітчизняних експортерів в умовах розвитку глобалізаційних процесів; 

 ринкових заходів регулювання міжнародного переміщення капіталу; 

 роль міжнародного менеджменту у формуванні сучасних підходів до міжнародного 

бізнесу; 

 технологічного впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання і розвиток у світі та 

Україні: інвестиційний механізм; 

 залучення фінансових ресурсів корпоративним сектором на ринок спекулятивного 

капіталу; 



 відбору іноземних цінних паперів для інвестиційної діяльності; 

 торгівлі іноземними цінними паперами через українського брокера на біржовому та 

позабіржовому ринку; 

 формування інформаційно-мережевих інвестиційних структур в епоху цифровізації; 

 сучасної інвестиційної течії у системі міжнародного та національного переміщення 

капіталу, у вигляді Облігацій Внутрішньої Державної Позики. Інвестування в ОВДП – можливість 

для держави чи небезпека для інвесторів? 

 інших важливих питань. 

Організатори заходу: кафедра менеджменту імені професора Й.С. Завадського факультету 

аграрного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

Антимонопольний комітет України, Аграрна біржа та ТОВ «Інвестудіо». 

Ключові спікери: 

 Влад Крижній, в.о. начальника управління економічного аналізу, Антимонопольний 

Комітет України; 

 Віталій Костиляну, заступник директора, внутрішній аудитор ТОВ «Інвестудіо»; 

 Андрій Благодатний, заступник директора Аграрної біржі; 

 Антон Тригубченко, професіонал з торгівлі цінними паперами ТОВ «Інвестудіо»; 

 Анна Слободяник, к.е.н., докторантка кафедри менеджменту імені професора Й.С. 

Завадського; 

 Олег Тягнирядно, професіонал з торгівлі цінними паперами ТОВ «Інвестудіо»; 

 Beatriz Lucia Salvador Bizotto, prof dr., University center UNIFACVEST Lages SC Brazil; 

 Gupta Sandeep Kumar, professor, Sharda University, India. 

 

Додаткова інформація: 

За матеріалами круглого столу планується публікація виступів та статей у виданні, що 

індексується у міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection 

та у збірнику тез. 

 

Дата – 16 жовтня 2020 року 

Час – 10.00-12.00 

Місце та формат проведення а також матеріали заходу будуть повідомлені всім 

зареєстрованим учасникам додатково. 

Реєстрація учасників за посиланням: https://forms.gle/iubRJo43MwhRnVSV7 

 

Сподіваємося на активну співпрацю у напрямі розвитку, висвітлення та розв’язання 

актуальних питань заявлених спікерами. З питань участі у роботі круглого столу, а також 

завчасного надання проблемних питань, що потребують обговорення, просимо надсилати 

звернення на електронну адресу: slobodyanikann@gmail.com.  

 

Модераторка заходу: 

д.е.н., професорка, завідувачка кафедрою менеджменту імені професора Й.С. Завадського 

Національного університету біоресурсів і природокористування України Резнік Надія Петрівна. 

Секретарка заходу: 

к.е.н., доцентка кафедри менеджменту імені професора Й.С. Завадського Національного 

університету біоресурсів і природокористування України Слободяник Анна Миколаївна. 

тел. +380976491936 

З повагою, Оргкомітет круглого столу 

https://forms.gle/iubRJo43MwhRnVSV7
mailto:slobodyanikann@gmail.com

