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Запрошуємо Ваших співробітників взяти участь у навчальній програмі підготовки 

оцінювачів за напрямом: 

«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 

нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності » 

05.11 -21.11. 2015 р. 
(навчання здійснюється згідно програми, затвердженої Фондом державного майна України ) 

Мета курсу:  

 Ознайомити учасників з теоретичними підходами до оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, 

цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у т.ч. прав на об’єкти інтелектуальної 

власності, надати практичні рекомендації щодо оцінки ЦМК, 

 Підготувати слухачів до стажування на базі СОД та складання іспиту на отримання 

кваліфікаційного сертифікату Фонду державного майна України. 

Навчальний курс  орієнтовано на:  

 помічників оцінювачів, що спеціалізуються в сфері оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, 

цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у т.ч. прав на об’єкти інтелектуальної 

власності, 

 співробітників державних установ, 

 всіх бажаючих, що мають на меті працювати в галузі оцінки ЦМК 

Викладачі: 

 фахівці Фонду державного майна України,  Інституту інтелектуальної власності 

 фахівці провідних оціночних організацій 

 викладачі МІБ 

Основні питання 

за спеціалізацією 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових 

прав та нематеріальних активів (крім об'єктів права інтелектуальної власності)" 

 Оцінка цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав. Етапи 

проведення оцінки: загальні засади 

 Аналіз і прогноз під час оцінки цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових 

прав 

 Інформаційні джерела, порядок їх збору та аналізу під час оцінки 

 Дохідний підхід та його основні методи.  Прогнозування складових грошового потоку 

 Норма доходу. Методи визначення ставки дисконту та ставки капіталізації 

 Майновий підхід та його основні методи. Етапи робіт та порядок їх виконання 

 Порівняльний підхід та особливості його застосування під час оцінки цілісних майнових   комплексів, 

фінансових інтересів та інших майнових прав 

 Процедури узгодження результатів оцінки,   отриманих з використанням різних методичних підходів 

 Особливості оцінки часток (паїв, акцій) 

 Особливості оцінки інших видів цінних паперів, їх похідних та векселів. Оцінка дебіторської та    

кредиторської заборгованості 

 Методичні засади оцінки майнових прав. 

 Складання звіту про оцінку. 

за спеціалізацією 2.2 “Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності” 
 Права на об'єкти інтелектуальної власності як об'єкт оцінки 

 Ідентифікація прав на об'єкти інтелектуальної власності 

 Вихідні дані та інші інформаційні  джерела, порядок їх збору та аналізу під час оцінки 

 Методичні підходи та методи оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності 

 Особливості оцінки окремих видів прав   на об'єкти інтелектуальної власності 

 Практика оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності та складання  звіту про оцінку 

Вартість участі  в навчальному курсі: 5260 грн.,    2.1 - 3560 гр.  2.2 - 3560гр. 
У вартість семінару входить: витрати на організацію та проведення семінару, одноразове харчування, 

кава-паузи. 

Наші реквізити:       Навчання відбудеться за адресою: 

Розрахунковий рахунок № 2600701284516    м. Київ, Брест-Литовське шосе, 8а 

в Укрексімбанку м. Києва      Міжнародний інститут бізнесу 

МФО 322313, код ЗКПО 19362125                                                                    (веб-сайт: www.iib.com.ua) 

 

Довідки та реєстрація за телефоном: (044) 585-00-40, Кірина Тетяна Гаврилівна  


