
                                                                     
 

 

РІШЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

«Біржова торгівля в Україні: реалії та тенденції» 

 

КНТЕУ                                                                                     18 березня 2021 р. 

 

В Київському національному торговельно-економічному університеті 

за ініціативи кафедри товарознавства та митної справи 18 березня 2021р. 

проведено круглий стіл: «Біржова торгівля в Україні: реалії та тенденції». 

У засіданні круглого столу взяли участь фахівці у галузі біржової 

діяльності Української міжбанківської валютної біржі, ТОВ «ІНВЕСТУДІО», 

ТОВ «Freedom Finance Ukraine», Харківського національного технічного 

університету імені П. Василенка, Сумського Національного аграрного 

університету, Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, Київського національного торговельно-

економічного університету, інших закладів вищої освіти України, студенти. 

Загалом в заході взяли участь 75 учасників.  

З доповідями виступили:  

 Гулей Анатолій Іванович – голова правління Української 

міжбанківської валютної біржі, доктор економічних наук; 

 Масло Андрій Ігорович – директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «ІНВЕСТУДІО», кандидат економічних наук; 

 Грановський Олександр Сергійович – інвестиційний експерт 

Головного офісу Freedom Finance Ukraine; 

 Левкіна Руслана Володимирівна – завідувач кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Харківського 

національного технічного університету імені професор, завідувач 

кафедри менеджменту Сумського Національного аграрного університету, 

дорадник; 

 Резнік Надія Петрівна – доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського 

Національного університету біоресурсів і природокористування України;  



 Мережко Ніна Василівна – доктор технічних наук, професор, 

завідувач   кафедри товарознавства та митної справи Київського 

національного торговельно-економічного університету; 

 Комаха Ольга Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент 

кафедри товарознавства та митної справи Київського національного 

торговельно-економічного університету. 

Основні питання, що обговорювалися під час засідання круглого столу: 

 стратегічні пріоритети розвитку та актуальні проблеми біржової 

торгівлі в Україні; 

 тенденції розвитку біржової торгівлі на товарних і фінансових 

ринках; 

 дослідження та прогнозування стану кон’юнктури вітчизняного 

біржового ринку; 

 стан та перспективи економіко-правової платформи біржового ринку 

України; 

 ринок віртуальних активів, інтеграція криптоіндустрії в економіку 

держави та забезпечення належних умов для її розвитку; 

 електронна і традиційна торгівля на біржовому ринку України; 

 підготовка фахівців у сфері біржової торгівлі. 

Під час наукової дискусії виступили представники біржових структур, 

бізнесу, науковці. Активну участь в обговоренні представлених доповідей 

взяли студенти та науковці. Після заслуховування доповідей та їх 

обговорення учасники круглого столу ухвалили таке: 

1. Враховуючи, що співпраця Київського національного торговельно-

економічного університету, інших закладів вищої освіти з представниками 

бірж, біржових брокерських фірм, інвестиційних компаній є дієвим 

інструментом практичної складової підготовки фахівців у галузі біржової 

діяльності, варто продовжити практику проведення круглих столів, а також 

інших науково-практичних заходів. 

2. Укласти договори та меморандуми  про співпрацю між біржовими 

організаціями та ЗВО, залучати студентів до проходження практики в 

біржових структурах, а провідних фахівців-практиків – проведення відкритих 

лекцій. 

3. Розширити тематику курсових та випускних кваліфікаційних робіт 

студентів з урахуванням актуальних для українських біржових структур 

питань, зокрема: електронна торгівля на біржовому ринку; цифрові активи та 

позабіржовий ринок; біржові активи ХХІ ст. 

4. Актуалізувати зміст фахових дисциплін, зокрема «Біржова торгівля», 

«Біржова діяльність» шляхом висвітлення питань біржової справи, таких як: 



проблеми розвитку біржового товарного ринку в Україні у сучасних умовах; 

особливості функціонування ринку віртуальних активів; виникнення 

інститутів біржової торгівлі в України. При викладанні фахових дисциплін 

використовувати відкриту інформацію бірж України, брокерських агентств, 

інвестиційних компаній щодо практичного застосування інформаційних 

технологій при здійсненні біржової торгівлі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


