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Запрошуємо Вас взяти участь у курсі  

підвищення кваліфікації за спеціальною тематичною програмою 
 

«МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ МАЙНА ТА МАЙНОВИХ ПРАВ» 

 

в межах підвищення кваліфікації оцінювачів за спеціалізаціями «Оцінка  нерухомих речей (нерухомого 

майна, нерухомості), у т.ч. земельних ділянок та майнових прав на них», «Оцінка машин і обладнання», 

«Оцінка колісних транспортних засобів», «Оцінка літальних апаратів», «Оцінка судноплавних засобів», 

«Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, 

літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність» у межах напряму 

«Оцінка майна в матеріальній формі»   

_16-18 квітня 2018 р. 

Мета курсу: 

- поглибити та оновити знання оцінювачів з сучасних методів та моделей 

оцінювання майна і майнових прав та сфер їх застосування в оцінці об’єктів у 

матеріальній формі; 

- підвищити кваліфікацію досвідчених експертів в частині застосування 

детермінованих та стохастичних моделей дискретних та неперервних грошових 

потоків. 

Основне завдання семінару: 

- освоєння інструментів оцінки майна та майнових прав на різних стадіях його 

життєвого циклу 

- Форма навчання передбачає лекційну частину і колективну роботу учасників 

семінару під керівництвом  викладачів  над практичними завданнями (реальні 

ситуації), дискусії. (Слухачам бажано мати для ефективної роботи на семінарі 

ноутбуки). Особлива увага буде приділена самостійній роботі учасників з побудови 

оціночних моделей із застосуванням EXCEL програмування. 

Докладно будуть розглянуті питання практичного використання: 

- Методів ринкового порівняння та моделювання грошових потоків на стадіях створення, 
функціонування і ліквідації майна; 

- Способів урахування ризиків, знецінення та економічного життя майна; 

- Визначення вартості  права власності та вартості інтересів у похідних від нього 

правах. 

 

Навчальний захід орієнтовано на:  

практикуючих оцінювачів, які бажають підвищити свою кваліфікацію, обмінятися думками з 
колегами, знайти спільне вирішення складних питань оціночної практики. 

 

Автори програми – Драпіковський Олександр Іванович, Іванова Ірина Борисівна – викладачі 

МІБ 
 

 

Вартість участі  в навчальному заході:1500 грн.(без ПДВ) 

 

 

У вартість курсу входить: витрати на організацію та проведення,  кава-пауза. 

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 

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

веб-сайт: www.iib.com.ua 
 

http://www.iib.com.ua/

