Школа національних професійних кваліфікацій
Міжнародного інституту бізнесу
Запрошуємо Вас взяти участь в авторському курсі

за спеціальною тематичною програмою
Деякі аспекти теорії фінансів стосовно оцінки бізнесу та
цінних паперів.
(Практика застосування окремих положень теорії фінансів в
оцінці бізнесу та цінних паперів.)
28 травня 2019 р.
Мета курсу:
- поглибити та урізноманітнити знання про теорію фінансів та практику
застосування її положень в оцінці бізнесу та цінних паперів;
-

підвищити рівень освіченості експертів щодо актуальних питань теорії і практики
корпоративних фінансів

(Слухачам, для ефективної роботи, бажано мати ноутбуки, планшети).
Докладно будуть розглянуті такі питання:
- структура капіталу корпорації; середньозважена вартість капіталу;
- вартість запозичень; рейтинг та плата за ризики; доходність облігацій у часі та
прогнозування, змінна ставка дисконту та поняття арбітражу;
- оцінка облігацій та поняття ринкової доходності облігацій
- вартість власного капіталу;
- модель оцінки капітальних активів;
оцінка простих акцій;
- Методи та джерела інформації;
- Порівняльний підхід (метод ринкових мультиплікаторів);
- Доходний підхід (капіталізація дивідендів та модель росту);
Навчальний захід орієнтовано на:
практикуючих оцінювачів, які бажають підвищити свою кваліфікацію, обмінятися
думками з колегами, знайти спільне вирішення складних питань оціночної практики.
Автор програми – Пузенко Сергій Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, член
Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська спілка експертів оцінювачів», член королівського
інституту сертифікованих сюрвейєрів, Автор навчального посібника «Основи теорії оцінки й порядок
проведення незалежної оцінки в Україні», автор першого перекладу українською мовою «Міжнародних
стандартів оцінки», директор ТОВ «Північно-Східна консалтингова група». Має 26-річний практичний
досвід проведення оцінки.
Вартість участі в навчальному заході:1200 грн.(без ПДВ);
за умови оплати до 20.05.2019 р. –1000 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, 8-А
в Укрексімбанку м. Києва
Міжнародний інститут бізнесу
МФО 322313, код ЗКПО 19362125
Довідки та реєстрація за телефоном: (044)585-00-40; 067-561-79-84 – Кіріна Тетяна Гаврилівна
веб-сайт: www.iib.com.ua

