
 

 

 

ПРОГРАМА  

курсів підвищення кваліфікації фахівців з біржової справи для 

НПП, педагогічних працівників та здобувачів закладів вищої 

освіти аграрного профілю 

 

День 

тижня/ 

дата 

Час Назва теми Доповідачі: 

 

 

 

 

 

Понеділок 

23.01.2023р. 

10.00–11.00 Вітальне слово Ніколаєнко Станіслав Миколайович 

– ректор НУБІП України 

Дзьоба Тарас Ігорович –  

заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України 

Ільін Арсен Валерійович – член 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку  

Діброва Анатолій Дмитрович – 

декан економічного факультету 

НУБІП України 

11.20–12.20 Сучасний стан на напрями 

розвитку вітчизняного та 

світового ринків капіталу та 

організованих товарних ринків 

Ільін Арсен Валерійович – член 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку  

Мілентьєв Віталій Михайлович – 

голова Наглядової ради ПАТ 

"Національний депозитарій 

України" 

12.30–13.30 Аграрна торгівля в контексті 

Європейської інтеграції 

України: уроки для країн ЄС 

Dr. Oleksandr Perekhozhuk 

Leibniz Institute of Agricultural 

Development in Transition Economies 

(IAMO) 

Theodor-Lieser-Str. 2 

 

13.30–18.00 Виконання індивідуальних 

практичних завдань 

Солодкий Микола Олександрович – 

координатор курсів, професор 

кафедри організації підприємництва 

та біржової діяльності 

Яворська Валентина Олександрівна, 

Березовська Людмила Олексіївна – 

доценти кафедри організації 

підприємництва та біржової 

діяльності 

https://minagro.gov.ua/ua/persons/taras-dzoba
https://minagro.gov.ua/ua/persons/taras-dzoba
https://minagro.gov.ua/ua/persons/taras-dzoba
https://minagro.gov.ua/ua/persons/taras-dzoba


 

Вівторок 

24.01.2023р. 

9.00–10.00 Наслідки російської війни для 

АПК України та для 

глобальної продовольчої 

безпеки 

Нів’євський Олег – віце-президент з 

економічної освіти Київської школи 

економіки 

10.20–11.20 Продовольча безпека України 

в умовах сучасних викликів 

Кваша Сергій Миколайович – 

проректор НУБІП України   

11.40–12.40 Особливості регулювання 

вітчизняного біржового ринку 

у відповідності до вимог ЗУ 

«Про ринки капіталу та 

організовані товарні ринки» 

 

Петрашко Олексій Геннадійович – 

радник директора Асоціації «Біржові 

та електронні майданчики» 

13.00–17.00 Виконання індивідуальних 

практичних завдань 

 

Солодкий Микола Олександрович – 

координатор курсів, професор 

кафедри організації підприємництва 

та біржової діяльності 

Яворська Валентина Олександрівна, 

Березовська Людмила Олексіївна – 

доценти кафедри організації 

підприємництва та біржової 

діяльності 

 

 

 

 

Середа 

25.01.2023р. 

9.00–10.00 Практичний досвід 

прогнозування та управління 

цінових ризиків з 

використанням біржових 

деривативів компанії 

«Сингента» на вітчизняному 

аграрному ринку 

Рубан Юрій Володимирович - 

менеджер з розвитку бізнесу 

компанії «Сингента» 

10.20–11.20 Особливості ціноутворення на 

міжнародних та вітчизняних 

ринках капіталу 

 

Кириченко Анастасія 

Володимирівна – доцент кафедри 

організації підприємництва та 

біржової діяльності 

11.40–12.40 Фундаментальний аналіз на 

ринках капіталу та 

організованих товарних 

ринках 

 

Яворська Валентина Олександрівна 

– доцент кафедри організації 

підприємництва та біржової 

діяльності 

13.00–17.00 Виконання індивідуальних 

практичних завдань 

 

Солодкий Микола Олександрович – 

координатор курсів, професор 

кафедри організації підприємництва 

та біржової діяльності 

Яворська Валентина Олександрівна, 

Березовська Людмила Олексіївна – 

доценти кафедри організації 

підприємництва та біржової 

діяльності 

 

 

 

 

 

 

Четвер 

26.01.2023р. 

9.00–10.00 Технічний аналіз на ринках 

капіталу та організованих 

товарних ринках 

 

Барчан Володимир Валерійович  – 

магістр кафедри організації 

підприємництва та біржової 

діяльності  

10.20–11.20 Біржова спекуляція та її роль у 

функціонуванні ринків 

капіталу та організованих 

товарних ринків 

Солодкий Микола Олександрович – 

професор кафедри організації 

підприємництва та біржової 

діяльності 



 

11.40–12.40 Кліринг та система біржових 

розрахунків на ринках капіталу 

та організованих товарних 

ринках  

Ткаченко Олег Васильович – голова 

правління ПАТ «Розрахунковий 

центр з обслуговування договорів на 

фінансових ринках» 

13.00–17.00 Виконання індивідуальних 

практичних завдань 

 

Солодкий Микола Олександрович – 

координатор курсів, професор 

кафедри організації підприємництва 

та біржової діяльності 

Яворська Валентина Олександрівна, 

Березовська Людмила Олексіївна – 

доценти кафедри організації 

підприємництва та біржової 

діяльності 

 

 

 

 

П’ятниця 

27.01.2023р. 

9.00–10.00 Біржова торгівля 

енергоресурсами в Європі та 

Україні 

Дубовський Олексій Євгенович – 

Голова біржового комітету 

Української енергетичної біржі 

10.20–11.20 Практичний досвід освоєння 

сучасних технологій інтернет-

трейдингу на ринках капіталу 

та організованих товарних 

ринках 

 

Стоянов Анатолій Федорович – 

експерт з біржових ринків 

11.40–12.40 Психологічна стабілізація 

людини («ефект біржового 

натовпу») 

 

Шмаргун Віталій Миколайович – 

професор кафедри психології 

13.00–17.00 Виконання індивідуальних 

практичних завдань 

 

Солодкий Микола Олександрович – 

координатор курсів, професор 

кафедри організації підприємництва 

та біржової діяльності 

Яворська Валентина Олександрівна, 

Березовська Людмила Олексіївна – 

доценти кафедри організації 

підприємництва та біржової 

діяльності 

 

 

 

Субота 

28.01.2023р. 

 

 

 

10.00–16.00 

 

 

 

Підведення підсумків 

навчання, дискусії, вручення 

сертифікатів. 

Діброва Анатолій Дмитрович – 

декан економічного факультету 

Ільчук Микола Максимович – 

завідувач кафедри організації 

підприємництва та біржової 

діяльності 

Солодкий Микола Олександрович – 

професор кафедри організації 

підприємництва та біржової 

діяльності  

Яворська Валентина Олександрівна 

– доценти кафедри організації 

підприємництва та біржової 

діяльності 

 

 


