
“Погоджую” “Затверджую”

загальних програм підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 
“Оцінка об’єктів у матеріальній формі”

№
теми Назва теми К іл ь к іс ть  акад ем іч н и х  годин

Всього Лекції Практич
ні заняття

Круглий
стіл

1. Модуль 1 “Загальні питання оцінки” 6 4 2

2. Модуль 2 за спеціалізацією 1.1 “Оцінка 
нерухомих речей (нерухомого майна, 
нерухомості), у тому числі земельних 
ділянок, та майнових прав на них "

4,5 3 1,5

3. Модуль 3 за спеціалізацією 1.2 “Оцінка 
машин і обладнання”

4,5 3 1,5

4, Модуль 4 за спеціалізацією 1.3 "Оцінка 
колісних транспортних засобів”

4,5 3 1,5

5. Модуль 5 за спеціалізацією 1.4 “Оцінка 
літальних апаратів”

4,5 3 1,5

6. Модуль 6 за спеціалізацією 1.5 “Оцінка 
судноплавних засобів”

4,5 3 1,5

7. Модуль 7 за спеціалізацією 1.7 "Оцінка 
рухомих речей, крім таких, що віднесені 
до машин, обладнання, колісних транс
портних засобів, літальних апаратів, су
дноплавних засобів, та тих, що станов
лять культурну цінність”

4,5 3 1,5

8. Круглий стіл 2 2

Всього 35 22 И 2



ПРОГРАМА
підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 

“Оцінка об’єктів у матеріальній формі”

Модуль 1 “Загальні питання оцінки”

1. Достовірність звіту, достовірність оцінки, необ’єктивна, неякісна оцінка*

2. Зовнішній знос, проблеми його визначення в зоні АТО,

3. Депресивні ринки, невизначеність результатів оцінки.

Модуль 2 за спеціалізацією 1,1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого 

майна, нерухомості), у  тому числі земельних ділянок, та майнових прав 

на них”

1. Розрахункові моделі оцінювання нерухомості в доходному підході,

2. Вимірювання величини корегувань, що застосовуються до об’єктів порівняння,

3. Прибуток інвестора у витратному підході, його розрахунок.

4* Визначення вартості права користування земельною ділянкою*

Модуль 3 за спеціалізацією 1,2 “Оцінка машин і обладнання”

1. Оцінка обладнання та устаткування для цілей МСФО.

2. Оцінка групи активів, виробничих ліній для застави.

3. Способи вимірювання величини функціонального та економічного зносу.

4* Основні помилки, які найбільш часто зустрічаються у звітах з оцінки машин та 
обладнання.

Модуль 4 за спеціалізацією 1,3 “Оцінка колісних транспортних за

собів”

1.Інформаційне забезпечення оцінки колісних транспортних засобів*

2. Програмні комплекси для оцінки колісних транспортний засобів.

3. Розрахунок вартості шкоди, заподіяної власникам колісних транспортних засобів.

4.0сновні помилки, які найбільш часто зустрічаються у звітах з оцінки колісних 
транспортний засобів.



Модуль 5 за спеціалізацією 1.4 “Оцінка літальних апаратів”

1. Вплив призначених ресурсів служби окремих складових літального апарату на 
вартість, способи вимірювання величини впливу.

2. Вплив спеціальних дозволів на використання літальних апаратів,

3. Вартість літальних апаратів, які підлягають списанню (утилізації).

Модуль 6 за спеціалізацією 1.5 “Оцінка судноплавних засобів”

1. Вплив спеціальних дозволів на величину вартості судноплавних засобів, вимі
рювання величини впливу.

2. Особливості оцінки некомплектних суден та суден, які потребують ремонту.

3. Вартість суден, які підлягають списанню (утилізації).

4. Види вартості, які є унікальними для судноплавних засобів і які використову
ються страховими компаніями.

Модуль 7 за спеціалізацією 1.7  “Оцінка рухомих речей , крім таких, 

що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, лі

тальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культу

рну цінність ”

1,Оцінка рухомих речей, що пропонуються в якості застави, вихідна інформація 
для оцінки.

2. Оцінка товарно-матеріальних запасів для цілей бухгалтерського обліку та фінан
сової звітності.

3. Ключові характеристики об’єктів живої природи (породи свиней, корів, овець, 
бджіл), визначальні фактори, що впливають на вартість об’єктів живої природи.

Круглий стіл:
Стандарти оцінки та їх роль в оціночному процесі. Загальновідомі міжнародні ста

ндарти оцінки, їх структура. Національні стандарти оцінки в контексті загальновідомих 

стандартів.



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

загальних програм підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом “Оцінка 

об’єктів у матеріальній формі” за спеціалізацією 1.1 “Оцінка нерухомих речей 

(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових

прав на них”

№
теми Назва теми Кількість академічних годин

Всього Лекції
Практич
ні заняття

Круглий
стіл

1. Модуль 1 “Загальні питання оцінки” 4 3 1

2, Модуль 2 “Оцінка нерухомих речей (не

рухомого майна, нерухомості), у тому 

числі земельних ділянок, та майнових 

прав на них ”

6 4

3. Круглий стіл 2 2

Всього 12 7 3 2



ПРОГРАМА

підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 

“Оцінка об’єктів у матеріальній формі” за спеціалізацією 1Л “Оцінка нерухо

мих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,

та майнових прав на них”

Модуль І “Загальні питання оцінки”

1. Достовірність звіту, достовірність оцінки, необ’єктивна, неякісна оцінка.

2. Зовнішній знос, проблеми його визначення в зоні АТО.

3. Депресивні ринки, невизначеність результатів оцінки.

Модуль 2 за спеціалізацією 1Л “Оцінка нерухомих речей (нерухомого 

майна, нерухомості), у  тому числі земельних ділянок, та майнових прав 

на них ”

1. Розрахункові моделі оцінювання нерухомості в доходному підході.

2. Вимірювання величини корегувань, що застосовуються до об’єктів порівняння,

3. Прибуток інвестора у витратному підході, його розрахунок.

4. Визначення вартості права користування земельною ділянкою.

Круглий стіл:
Стандарти оцінки та їх роль в оціночному процесі. Загальновідомі міжнародні ста

ндарти оцінки, їх структура. Національні стандарти оцінки в контексті загальновідомих

стандартів.



“Погоджую” “Затверджую

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

загальних програм підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 

“Оцінка об’єктів у матеріальній формі” за спеціалізацією 1.2 

“Оцінка машин і обладнання”

№
геми Назва теми Кількість академічних годин

Всього Лекції
Практич
ні заняття

Круглий
стіл

1. Модуль 1 “Загальні питання оцінки” 4 3 1

2. Модуль 2 “Оцінка машин і обладнання” 6 4 2

3. Круглий стіл 2 2

Всього 12 7 3 2■_________



ПРОГРАМА

підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 

“Оцінка об’єктів у матеріальній формі” за спеціалізацією 1,2 

“Оцінка машин і обладнання”

Модуль 1 “Загальні питання оцінки”

1. Достовірність звіту, достовірність оцінки, необ’єктивна, неякісна оцінка.

2. Зовнішній знос, проблеми його визначення в зоні АТО.

3. Депресивні ринки, невизначеність результатів оцінки.

Модуль 2 за спеціалізацією 1.2 “Оцінка машин і обладнання”

1. Оцінка обладнання та устаткування для цілей МСФО.

2. Оцінка групи активів, виробничих ліній для застави,

3. Способи вимірювання величини функціонального та економічного зносу,

4. Основні помилки, які найбільш часто зустрічаються у звітах з оцінки машин та 
обладнання.

Круглий стіл:
Стандарти оцінки та їх роль в оціночному процесі. Загальновідомі міжнародні ста

ндарти оцінки, їх структура. Національні стандарти оцінки в контексті загальновідомих 

стандартів.



“Погоджую” “Затверджую

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

загальних програм підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 

“Оцінка об’єктів у матеріальній формі” за спеціалізацією 1.3 

”Оцінка колісних транспортних засобів”

№
теми Назва теми Кількість академічних годин

Всього Лекції Практич
ні заняття

Круглий
стіл

1. Модуль 1 “Загальні питання оцінки” 4 3 1

2. Модуль 2 “Оцінка колісних транспорт

них засобів”

6 4 2

3. Круглий стіл 2 2

Всього 12 7 3 2



ПРОГРАМА
підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 

“Оцінка об’єктів у матеріальній формі” за спеціалізацією 1.3 
"Оцінка колісних транспортних засобів”

Модуль 1 “Загальні питання оцінки”

1. Достовірність звіту, достовірність оцінки, необ’єктивна, неякісна оцінка.

2. Зовнішній знос, проблеми його визначення в зоні АТО.

3. Депресивні ринки, невизначеність результатів оцінки.

Модуль 2 за спеціалізацією 1.3 “Оцінка колісних транспортних за

собів”

1 інформаційне забезпечення оцінки колісних транспортних засобів.

2. Програмні комплекси для оцінки колісних транспортний засобів.

3. Розрахунок вартості шкоди, заподіяної власникам колісних транспортних засобів.

4. Основні помилки, які найбільш часто зустрічаються у звітах з оцінки колісних 
транспортний засобів.

Круглий стіл:
Стандарти оцінки та їх роль в оціночному процесі. Загальновідомі міжнародні ста

ндарти оцінки, їх структура. Національні стандарти оцінки в контексті загальновідомих 

стандартів.



“Погоджую” “Затверджую '1

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

загальних програм підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 

“Оцінка об’єктів у матеріальній формі” за спеціалізацією 1.4 

“Оцінка літальних апаратів”

№
теми Назва теми Кількість академічних годин

Всього Лекції
Практич
ні заняття

Круглий
стіл

1. Модуль 1 “Загальні питання оцінки11 4 3 1

2. Модуль 2 “Оцінка літальних апаратів11 6 4 &

3. Круглий стіл 2 2

Всього 12 7 3 2



ПРОГРАМА

підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 

“Оцінка об’єктів у матеріальній формі” за спеціалізацією 1.4 

“Оцінка літальних апаратів”

Модуль 1 “Загальні питання оцінки”

1. Достовірність звіту, достовірність оцінки, необ’єктивна, неякісна оцінка.

2. Зовнішній знос, проблеми його визначення в зоні АТО.

3. Депресивні ринки, невизначеність результатів оцінки.

Модуль 2 за спеціалізацією 1.4 “Оцінка літальних апаратів”

1 .Вплив призначених ресурсів служби окремих складових літального апарату на 
вартість, способи вимірювання величини впливу.

2, Вплив спеціальних дозволів на використання літальних апаратів.

3. Вартість літальних апаратів, які підлягають списанню (утилізації).

Круглий стіл:
Стандарти оцінки та їх роль в оціночному процесі. Загальновідомі міжнародні ста

ндарти оцінки, їх структура. Національні стандарти оцінки в контексті загальновідомих 

стандартів.



“Погоджую” “Затверджую’1
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

загальних програм підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом “Оцінка 

об'єктів у матеріальній формі” за спеціалізацією 1.5 “Оцінка судноплавних за

собів”

№
теми Назва теми Кількість академічних годин

Всього Лекції Практич
ні заняття

Круглий
стіл

1. Модуль 1 “Загальні питання оцінки” 4 3 1

п Модуль 2 “Оцінка судноплавних засо

бів”

6 4 2

3. Круг лий стіл 2 2

Всього 12 7 3



ПРОГРАМА

підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 

“Оцінка об’єктів у матеріальній формі” за спеціалізацією 1.5 

“Оцінка судноплавних засобів”

Модуль 1 “Загальні питання оцінки”

Г Достовірність звіту, достовірність оцінки, необ’єктивна, неякісна оцінка.

2. Зовнішній знос, проблеми його визначення в зоні АТО.

3. Депресивні ринки, невизначеність результатів оцінки.

Модуль 2 за спеціалізацією 1*5 “Оцінка судноплавних засобів”

1. Вплив спеціальних дозволів на величину вартості судноплавних засобів, вимі
рювання величини впливу.

2. Особливості оцінки некомплектних суден та суден, які потребують ремонту.

3. Вартість суден, які підлягають списанню (утилізації).

4. Види вартості, які є унікальними для судноплавних засобів і які використову
ються страховими компаніями.

Круглий стіл:

Стандарти оцінки та їх роль в оціночному процесі. Загальновідомі міжнародні ста

ндарти оцінки, їх структура. Національні стандарти оцінки в контексті загальновідомих 

стандартів.



“Погоджую” ‘Затверджую'
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ТЕМАТИЧНИМ ПЛАН

загальних програм підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 

“Оцінка об’єктів у матеріальній формі” за спеціалізацією 1.7 

“Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, 

колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних 

засобів, та тих, що становлять культурну цінність”

№
теми Назва теми Кількість академічних годин

Всього Лекції Практич
ні заняття

Круглий
стіл

1. Модуль 1 “Загальні питання оцінки” 4 3 1

2, Модуль 2 “Оцінка рухомих речей, крім 

таких, що віднесені до машин, облад

нання, колісних транспортних засобів, 

літальних апаратів, судноплавних засо

бів, та тих, що становлять культурну 

цінність”

6 4 2

3. Круглий стіл 2 2

Всього 12 7 3 2



підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 

“Оцінка об’єктів у матеріальній формі” за спеціалізацією 1.7 

’Юцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, 

колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних 

засобів, та тих, що становлять культурну цінність”

Модуль 1 “Загальні питання оцінки”

1. Достовірність звіту, достовірність оцінки, необ'єктивна, неякісна оцінка.

2. Зовнішній знос, проблеми його визначення в зоні АТО.

3. Депресивні ринки, невизначеність результатів оцінки.

ПРОГРАМА

Модуль 2 за спеціалізацією і .  7 “Оцінка рухомих речей , крім таких, 

що віднесені до мамин, обладнання, колісних транспортних засобів, лі

тальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культу

рну цінність ”

ГОцінка рухомих речей, що пропонуються в якості застави, вихідна інформація 
для оцінки.

2. Оцінка товарно-матеріальних запасів для цілей бухгалтерського обліку та фінан
сової звітності.

3. Ключові характеристики об’єктів живої природи (породи свиней, корів, овець, 
бджіл), визначальні фактори, що впливають на вартість об’єктів живої природи.

Круглий стіл:
Стандарти оцінки та їх роль в оціночному процесі. Загальновідомі міжнародні ста

ндарти оцінки, їх структура. Національні стандарти оцінки в контексті загальновідомих 

стандартів.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
загальних програм підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 

“Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових 
прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти 

інтелектуальної власності”

№
теми Назва теми Кількість академічних годин

Всього Лекції Практич
ні заняття

Круглий
стіл

1. Модуль І “Заг альні питання оцінки” 6 4 2

2.. Модуль 2 “Оцінка цілісних майнових 

комплексів, паїв, цінних паперів, майно

вих прав та нематеріальних активів 

(крім прав на об'єкти інтелектуальної 

власності) ”

6 4 2

3. Модуль 2 “Оцінка прав на об'єкти інте

лектуальної власності”

6 4 2

4. Круглий стіл 2 2

Всього 20 12 6 2



підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 

“Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових 

прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти 

інтелектуальної власності”

ПРОГРАМА

Модуль 1 “Загальні питання оцінки”

1. Моделі оцінювання вартості бізнесу,

2. Оцінка майнових прав, прав вимоги, прав користування, прав оренди,

3. Інтелектуальна власність як актив.

Модуль 2 за спеціалізацією 2А “Оцінка цілісних майнових комплек

сів, паїву цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім 

прав на об’єкти інтелектуальної власності)”

1. Оцінка при злиттях та поглинаннях компаній.

2, Знецінення активів в контексті МСФО.

3. Оцінка на основі фінансових мультиплікаторів.

4, Емпіричні правила оцінки малого та великого бізнесу, поняття про натуральні 

мультипл ікато ри.

Модуль 3 за спеціалізацією 2,2 “Оцінка прав на об’єкти інтелектуа

льної власності”
1. Ліцензійні договори та договори франчайзингу, вартість їх прав,

2. Товарні знаки та їх вартісна оцінка.

3. Розрахунок ставок роялті, загальновизнані ставки роялті.

Круглий стіл:
Основні положення Методики оцінки майна (1891). Зміни в нормативно-правовому 

регулюванні оціночної діяльності, що відбулися в 2015-2017рр.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
загальних програм підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 

“Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 
та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної вла
сності” за спеціалізацією 2Л “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цін
них паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти

інтелектуальної власності”

№
теми Назва теми Кількість академічних годин

Всього Лекції Практич
ні заняття

Круглий
стіл

і. Модуль 1 "Загальні питання оцінки” 6 4 2

2. Модуль 2 “Оцінка цілісних майнових 

комплексів, паїв, цінних паперів, май

нових прав та нематеріальних активів 

(крім прав на об’єкти інтелектуальної 

власності) ”

6 4 2

3. Круглий стіл 2 3

Всього 14 8 4 2



ПРОГРАМА

підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 

"Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 

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

власності” за спеціалізацією 2.1 “Оцінка цілісних майнових комплексів, 

паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів 

(крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)”

Модуль 1 “Загальні питання оцінки”

1. Моделі оцінювання вартості бізнесу.

2. Оцінка майнових прав, прав вимоги, прав користування, прав оренди.

3. Інтелектуальна власність як актив.

Модуль 2 “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних папе

рів , майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти ін

телектуальної власності”

1. Оцінка при злиттях та поглинаннях компаній.

2. Знецінення активів в контексті МСФО.

3. Оцінка на основі фінансових мультиплікаторів,

4. Емпіричні правила оцінки малого та великого бізнесу, поняття про натуральні 

мультиплікатори.

Круглий стіл:

Основні положення Методики оцінки майна (1891). Зміни в нормативно-правовому 

регулюванні оціночної діяльності, що відбулися в 2015-2017рр.



“Погоджую” “Затверджую”

- Дир§&тор
Х0В ‘̂ ІСЦ “Йкеперт-Л”

.О.Гресь 

20і£_ р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
загальних програм підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 

“Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, 
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на 

об’єкти інтелектуальної власності” за спеціалізацією 2.2 
“Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності”

№
теми Назва теми Кількість академічних годин

Всього Лекції Практич
ні заняття

Круглий
стіл

1. Модуль 1 “Загальні питання оцінки” 6 4 2

2. Модуль 2 “Оцінка прав на об’єкти ін

телектуальної власності”

6 4 2

3. Круглий стіл 2 2

Всього 14 8 4 2



підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом 

“Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, 

майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на 

об’єкти інтелектуальної власності” за спеціалізацією 2.2 

“Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності”

ПРОГРАМА

Модуль 1 “Загальні питання оцінки”

1. Моделі оцінювання вартості бізнесу.

2. Оцінка майнових прав, прав вимоги, прав користування, прав оренди.

3. Інтелектуальна власність як актив.

Модуль 2 “Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності”

1. Ліцензійні договори та договори франчайзингу, вартість їх прав.

2. Товарні знаки та їх вартісна оцінка.

3. Розрахунок ставок роялті, загальновизнані ставки роялті.

Круглий стіл:
Основні положення Методики оцінки майна (1891). Зміни в нормативно-правовому 

регулюванні оціночної діяльності, що відбулися в 2015-2017рр.


