
 

 

 

ПРОГРАМА  

курсів підвищення кваліфікації фахівців з біржової справи для 

НПП та здобувачів закладів вищої освіти аграрного профілю 

 

День 

тижня/ 

дата 

Час Назви тем Доповідачі 

 

 

 

 

 

Понеділок 

24.01.2022р. 

9.00–10.20 Вітальне слово Ніколаєнко С.М. – ректор 

НУБІП України 

Діброва А.Д. – декан 

економічного факультету 

10.20–11.40 Проблеми функціонування 

вітчизняного продовольчого ринку в 

умовах економічної глобалізації: нові 

можливості та потенційні загрози  

Висоцький Т.М. – перший 

заступник Міністра 

аграрної політики та 

продовольства  України 

10.50–12.00 Сучасний стан на напрями розвитку 

вітчизняного біржового ринку капіталу  

Лібанов М.О. – член 

НКЦПФР 

12.05–13.00 Аграрна політика та її вплив на 

формування сталої ринкової економіки 

Кваша С.М. – проректор 

НУБІП України   

13.00–15.00 Виконання індивідуальних практичних 

завдань 

 

 

 

 

 

Вівторок 

25.01.2022р. 

9.00–10.20 Тенденції розвитку організованих 

товарних ринків в контексті 

євроінтеграційних процесів 

Ільїн А.В. – член НКЦПФР 

10.20–11.40 Розвиток біржового ринку 

агропродовольчої продукції у 

відповідності до вимог ЗУ «Про ринки 

капіталу та організовані товарні ринки» 

Директор фінансового-

економічного 

департаменту 

Міністерства аграрної 

політики та продовольства 

України  

11.40–13.00 Особливості регулювання сучасного 

біржового ринку у відповідності до 

вимог ЗУ «Про ринки капіталу та 

організовані товарні ринки» 

Солодкий М.О. – професор 

кафедри організації 

підприємництва та 

біржової діяльності 

13.00–15.00 Виконання індивідуальних практичних 

завдань 

 

 

 

 

 

Середа 

26.01.2022р. 

9.00–10.20 Міжнародний ринок деривативних 

контрактів та його вплив на вітчизняний 

ринок капіталу та організовані товарні 

ринки 

Яворська В.О. – доцент 

кафедри організації 

підприємництва та 

біржової діяльності 

10.20–11.40 Організаційні аспекти функціонування 

ринків капіталу та організованих 

товарних ринків 

Солодкий М.О. – професор 

кафедри організації 

підприємництва та 

біржової діяльності 



11.40–13.00 Особливості ціноутворення на 

міжнародних та вітчизняних ринках 

капіталу 

Березовська Л.О. – доцент 

кафедри організації 

підприємництва та 

біржової діяльності 

13.00–15.00 Виконання індивідуальних практичних 

завдань 

 

 

 

 

 

 

 

Четвер 

27.01.2022р. 

9.00–10.20 Фундаментальний аналіз на ринках 

капіталу та організованих товарних 

ринках. 

Яворська В.О. – доцент 

кафедри організації 

підприємництва та 

біржової діяльності 

10.20–11.40 Біржова спекуляція та її роль у 

функціонуванні ринків капіталу та 

організованих товарних ринків. 

Солодкий М.О. – професор 

кафедри організації 

підприємництва та 

біржової діяльності 

11.40–13.00 Технічний аналіз на ринках капіталу та 

організованих товарних ринках 

 

Яворська В.О. – доцент 

кафедри організації 

підприємництва та 

біржової діяльності 

13.00–15.00 Виконання індивідуальних практичних 

завдань 

 

 

 

 

 

П’ятниця 

28.01.2022р. 

9.00–10.20 Біржова торгівля енергоресурсами в 

Європі та Україні 

Дубовський О.Є. – Голова 

біржового комітету 

Української енергетичної 

біржі 

10.20–11.40 Практичний досвід освоєння сучасних 

технологій інтернет-трейдингу на 

ринках капіталу та організованих 

товарних ринках 

Стоянов А.Ф. – експерт з 

розвитку біржових ринків, 

Українська енергетична 

біржа 

11.40–13.00 Ціноутворення на організованих 

товарних риках сільськогосподарських 

активів 

Панкратова Л.Л. – доцент 

кафедри організації 

підприємництва та 

біржової діяльності 

13.00–15.00 Виконання індивідуальних практичних 

завдань 

 

 

 

 

Понеділок 

31.01.2022р. 

9.00–10.20 Деривативні контракти на 

сільськогосподарську продукцію на 

міжнародних і вітчизняних біржах 

Яворська В.О. – доцент 

кафедри організації 

підприємництва та 

біржової діяльності 

10.20–11.40 Кліринг та система біржових 

розрахунків на ринках капіталу та 

організованих товарних ринках  

Ткаченко О.В. – голова 

правління ПАТ 

«Розрахунковий центр 

обслуговування 

фінансових розрахунків» 

11.40–15.00 Виконання індивідуальних практичних 

завдань 

 

 

 

 

Вівторок 

1.02.2022р. 

9.00–10.20 Методи оцінки та управління ціновими 

ризиками на ринках  капіталу та 

організованих товарних ринках 

Яворська В.О. – доцент 

кафедри організації 

підприємництва та 

біржової діяльності 

10.20–11.40 Соціальний інтелект – запорука успіху 

на біржовому ринку 

Шмаргун В.М. – професор 

кафедри психології  

11.40–13.00 Психологія поведінки біржових 

трейдерів 

Шмаргун В.М. – професор 

кафедри психології 



13.00–15.00 Виконання індивідуальних практичних 

завдань 

 

 

 

 

Середа 

2.02.2022р. 

9.00–10.20 Особливості функціонування аграрного 

біржового ринку в умовах дії ЗУ «Про 

ринки капіталу та організовані товарні 

ринки» 

Марюхніч О.Є. – директор 

Аграрної біржі  

10.20–11.40 Практичний досвід аналітики та 

прогнозування на організованих 

товарних ринках 

Новосьолов А. – головний 

аналітик консалтингової 

компанії «Вarva Invest» 

11.40–13.00 Психологічна стабілізація людини 

(«ефект біржового натовпу») 

Шмаргун В.М. – професор 

кафедри психології 

13.00–15.00 Виконання індивідуальних практичних 

завдань 

 

 

 

 

 

 

 

Четвер 

3.02. 2022р. 

9.00–10.20 Базис та управління базисними 

ризиками у сільськогосподарському 

хеджуванні 

Яворська В.О. – доцент 

кафедри організації 

підприємництва та 

біржової діяльності 

10.20–11.40 Стратегії хеджування на ринку 

сільськогосподарської продукції 

Яворська В.О. – доцент 

кафедри організації 

підприємництва та 

біржової діяльності 

11.40–13.00 Практичний досвід прогнозування та 

управління цінових ризиків з 

використанням біржових деривативів 

компанії «Сингента» на вітчизняному 

аграрному ринку 

Рубан Ю.В. - менеджер з 

розвитку бізнесу компанії 

«Сингента» 

13.00–15.00 Виконання індивідуальних практичних 

завдань 

 

 

 

 

П’ятниця 

4.02.2022р. 

 

 

 

10.00–15.00 

 

 

 

Підведення підсумків навчання, 

дискусії, вручення сертифікатів. 

Діброва А.Д. – декан 

економічного факультету 

Ільчук М.М. – завідувач 

кафедри організації 

підприємництва та 

біржової діяльності 

Солодкий М.О. – професор 

кафедри організації 

підприємництва та 

біржової діяльності 

 

 


