
 

РОЗРОБКА ПОХІДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
ДЛЯ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ 

 
Науково-практична конференція 

26 квітня 2013 року 
 

Місце проведення: Великий Конференц-зал Національної Академії наук України,  
вул. Володимирська, 55 (3-й поверх, Секційний зал) 

 

ПРОГРАМА 
 

9:30 – 10:00 Реєстрація учасників/Кава 

10:00 – 10:15 ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  
 Ігор Прасолов, Міністр економічного розвитку та торгівлі України  
 Олексій Петрашко, Член НКЦПФР 
 Джед Бартон, Директор Місії USAID в Україні 

10:15 – 11:30 ПОТОЧНИЙ СТАН  
  Місце України серед провідних ринків сільськогосподарської продукції – порівняльні переваги  

 Досвід інших країн щодо розвитку ринків сільгосппродукції/похідних на поставку сільгосппродукції  
 ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ДЛЯ РОЗБУДОВИ НАДІЙНИХ РИНКІВ ТОВАРНИХ ДЕРИВАТИВІВ НА ПОСТАВКУ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ  
  Реформа сільського господарства  

 Вдосконалення інфраструктури  
 Організація ринку  
 Потреби, можливості та роль валютного хеджування  

 ОБГОВОРЕННЯ 

11:30 – 11:50 Перерва на каву 

11:50 – 12:50 РЕФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ, НЕОБХІДНЕ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАДІЙНИХ РИНКІВ ТОВАРНИХ ДЕРИВАТИВІВ  
  Поточний стан нормативно-правової бази та законодавчі ініціативи  

 Загальний огляд моделей регулювання інших країн 
 ОБГОВОРЕННЯ 

12:50 – 13:00 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ, ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО 

13:00 Фуршет 
 

ДОПОВІДАЧІ 
 

Чарльз Сігер – Президент та 
Генеральний директор консультаційної 
компанії з економічних та правових 
питань «Financial Markets International, 
Inc.» (FMI), що знаходиться у 
м. Вашингтон, округ Колумбія.  
Пан Сігер надає консультації з правових 
та операційних питань при створенні 
товарних ринків та ринків цінних паперів 
в усьому світі; працював юридичним 
радником на провідних товарних біржах 
і міністерствах та відомствах; має низку 
публікацій з питань розвитку ринків 
капіталу. 

Енн Берг – міжнародний експерт з 
питань товарних ринків, яка спеціалі-
зується на ринках пшениці/зерна і 
індустрії ф’ючерсів, а також займається 
питаннями законодавства, нормативної 
бази і державного регулювання цих 
ринків. Пані Берг двічі обиралася до 
Ради директорів Чиказької строкової 
товарної біржі (CBOT); очолювала 
Національну раду з торгівлі зерном; та 
співпрацює з Міністерством сільського 
господарства США, Проектом Органі-
зації продовольства та сільського гос-
подарства ООН (UN - FAO) «Розвиток 
товарної сільсько-господарської 
продукції» та Конгресом США. 

Джон Краулі – інвестиційний банкір та 
експерт з фінансових інструментів, 
підготував і забезпечив андерайтинг 
випусків цінних паперів на суму понад 
10 млрд. дол. у різних валютах. Пан 
Краулі надає консультації урядам і 
корпораціям різних країн від Аргентини 
до Росії щодо запозичення коштів на 
ринках облігацій і акцій та через 
приватизацію стратегічних об’єктів. У 
2004 р. був головним радником при 
залученні компанією «DCC» 
фінансування на суму 425 млн. дол. 
США для створення третього за 
розміром найбільшого оператора 
мобільного зв’язку в Україні. 

Юлія Вітка – магістр права, канд. юрид. 
наук, керівник юрид. відділу FINREP-II, 
юрист з питань ринків капіталу з 10-
річним досвідом у сфері корпоратив-
ного, банківського права, ринку цінних 
паперів, та Директив ЄС. За її участю 
було розроблено ключові закони та 
підзаконні акти щодо нових фінансових 
продуктів, корпоративного управління, 
пруденційного нагляду та захисту 
споживачів фінансових послуг. 
Працюючи старшим юристом у Проекті 
USAID/FMI «Розвиток ринків капіталу», 
була автором нормативних актів щодо 
електронної системи розкриття 
інформації для емітентів (ЕСКРІН). 

 


