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Найпростішим з усіх можливих способів дисконтування є варіант, коли майбутні (прогнозовані) 

грошові потоки надходять раз на рік (по завершенню кожного прогнозного року). У такому випадку 

дисконтний множник буде мати наступний вигляд: 
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де: 

D  – дисконтний множник; 

i  – річна ставка дисконту (абсолютне значення); 

N  – кількість періодів дисконтування (років), яка у самому загальному випадку може 

бути не лише цілим, але й дробовим числом (якщо період дисконтування не дорівнює 

цілому числу років; наприклад 5,0N  або 21N , коли період дисконтування 

кратний півріччю). 

Якщо ж майбутні (прогнозовані) грошові надходження будуть мати місце не один раз на рік, 

а генеруватимуться по завершенню більш коротких періодів часу (кварталу, місяця, дня тощо), тобто 

матимуть місце так звані внутрішньорічні надходження, то оцінювачу вже треба вдаватися до 

процедури дисконтування за відповідними підінтервалами. 

Зокрема, якщо періодом дисконтування є: 

1. рік, то дисконтний множник матиме наступний вигляд: 
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де: 

i  – річна ставка дисконту (абсолютне значення); 
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yN  – кількість періодів дисконтування (років), яка у самому загальному випадку може 

бути не лише цілим, але й дробовим числом. 

2. квартал, то дисконтний множник матиме наступний вигляд: 
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де: 

i  – річна ставка дисконту (абсолютне значення); 

qN  – кількість періодів дисконтування (кварталів), яка у самому загальному випадку може 

бути не лише цілим, але й дробовим числом. 

3. місяць, то дисконтний множник матиме наступний вигляд: 
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де: 

i  – річна ставка дисконту (абсолютне значення); 

mN  – кількість періодів дисконтування (місяців), яка у самому загальному випадку може 

бути не лише цілим, але й дробовим числом. 

4. день, то дисконтний множник матиме наступний вигляд: 
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де: 

i  – річна ставка дисконту (абсолютне значення); 

dN  – кількість періодів дисконтування (днів), яка у самому загальному випадку може бути 

не лише цілим, але й дробовим числом. 

Наостанок ще раз звернемо увагу на те, що у співвідношеннях (1)-(5) фігурує саме річна ставка 

дисконту i , яка за своєю економічною суттю виступає процентною очікуваною ставкою доходу, що 

застосовується до майбутніх платежів з метою врахування ризиків і невпевненості, пов'язаних з 

фактором часу. 
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Якщо Вас зацікавили наші проекти і Ви хочете взяти участь у них, або якщо у Вас виникли якісь питання, 

будь ласка, повідомте нам про це. Ми будемо вдячні Вам за співпрацю, а також Ваші відгуки та 

пропозиції. 

04205, Україна, м. Київ, 

вул. Маршала Тимошенка, 

будинок №21, корпус №3, 

офіс №9 (шостий поверх) 

Офіційний сайт Асоціації: 

http://www.afo.com.ua/ 

 

Електронна пошта 

виконавчої дирекції АФО: 

office@afo.com.ua 

Голова Асоціації 

Степан Йосипович Максимов 

(044)502-23-54, (067)232-03-45 

 

Виконавчий директор АФО 

Ганна Андріївна Юрченко 

(044)502-23-54, (097)177-83-80, 

(050)443-32-27, (067)498-90-06 

Адреса сервера бази даних: 

https://afo-base.com.ua/ 

 

Менеджер служби 

технічної та інформаційної підтримки 

Євген Псярнецький 

(097)334-11-69 

admin@afo-base.com.ua 

Номер розрахункового рахунку: 

26001000181109 

 

Банк: 

Публічне акціонерне товариство 

«ФІДОБАНК» у місті Києві 

 

МФО – 300175 

 

Код ЄДРПОУ – 33780473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


