
 

 

                         

 

 

Інформаційне повідомлення №1 
 

 

ДВНЗ «Університет Банківської Справи» спільно з 
Інститутом Міжнародних Відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, 

Незалежною Асоціацією Банків України, 
Фондом держмайна України та ГО «Всеукраїнське Об’єднання 

Саморегулівних Організацій Оцінювачів»  
при підтримці Національного банку України 

 
 

Проводять міжнародну науково-практичну конференцію на тему: 
 

«МІЖНАРОДНА ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ВАРТІСНОЇ 
ОЦІНКИ АКТИВІВ ТА ФІНАНСОВОГО АУДИТУ КРЕДИТНИХ 

УСТАНОВ ТА ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ» 
 

Конференція відбудеться в ДВНЗ «Університеті Банківської Справи» 
за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1. 
 
Дата проведення конференції – 21-22 листопада 2019 року 
 
Засідання будуть проводитись з 10 до 16 години, з перервами на кофе-брейк 
та обід. 
 
Вартість участі в конференції для одного учасника становить 3200 грн. 
 
 

Тематика конференції охоплює наступні основні питання: 
 

 Сучасні міжнародні та національні вимоги до аудиту та оцінки кредитних 

організацій та інших суб’єктів господарювання. 

 Проведення аудиту та вартісної оцінки кредитних установ з урахуванням 

вимог МСФЗ. 

 Взаємопов’язаність фінансового аудиту з вартісною оцінкою активів. 



 

 

 

 Роль НБУ та ФДМУ як національних регуляторів банківської сфери та 

оціночної діяльності. 

 Особливості вартісної оцінки активів різних груп кредитних установ. 

 Вартісна оцінка та моніторинг портфелів заставного майна. 

 Особливості взаємодії кредитних установ та інших організацій з 

аудиторськими та оціночними організаціями. 

 Перспективи розвитку підходів та методів аудиту та вартісної оцінки. 

 
 

Враховуючи актуальність тематики конференції, отримано підтвердження 
участі в конференції в якості доповідачів відомих вітчизняних фахівців, в тому 
числі співробітників відомих аудиторських та  оціночних компаній, а також 
поважних іноземних представників, зокрема: 

 

 Генерального директора Міжнародної Ради зі Стандартів Оцінки 
(IVSC -  International Valuation Standards Council) п. Ніка Телбота, 
Велика Британія; 

 Президента організації HypZert Асоціації Іпотечних Банків 
Німеччини (VDP - Verbandes Deutscher Pfanbriefbanken) 
п.Райнера Люкса, Німеччина; 

 Члена Комітету Міжнародної Ради зі Стандартів Оцінки (IVSC – 
International Valuation Standards Council) проф. Аарта Хордійка, 
Голландія. 

 
Запланований міжнародний захід орієнтований головним чином на 

розгляд проблемних питань зниження кредитних ризиків та підвищення 
стійкості банківського сектору України. Передбачається, що окрім 
названих іноземних учасників участь у семінарі візьмуть відповідальні 
представники НБУ, ФДМУ, банківських установ, крупних аудиторських 
компаній, оціночних фірм. 
 

      
 

Програма роботи семінару та інша організаційна інформація 
буде повідомлена пізніше в інформаційному повідомленні №2. 

 
 

Оргкомітет 


