
Академія PwC пропонує вашій увазі навчальний семінар «Ставка дисконтування –
важливий чинник вартості бізнеса»

Ставка дисконтування 
– важливий чинник 
вартості бізнеса

Практикуючі фахівці PwC у сфері корпоративних фінансів та оцінки у стислий термін 
допоможуть вам отримати теоретичні знання і розвинути практичні навички з визначення ставки 
дисконтування та правильності її застосування залежно від ваших цілей, країни, галузі і валюти 
грошових потоків, а також від специфічних характеристик самої компанії/проекту – об'єкта 
аналізу. Також на семінарі буде розглянуто практичний приклад для визначення ринкового рівня 
ставки дисконтування.

Цільова аудиторія
Семінар розроблено для керівників і менеджерів середньої ланки, спеціалістів економічного та 
фінансового департаментів, спеціалістів з розвитку бізнеса і стратегії

Сертифікати
Після закінчення заходу слухачі одержать Свідоцтво про участь у навчальному семінарі.

Цілі семінару

• Ознайомити слухачів з особливостями методологічних підходів до розрахунку ставки
дисконтування

• Отримати/зміцнити теоретичні знання з розрахунку ставки дисконтування для
компанії/проекту – об'єкта аналізу

• Розвинути практичні навички у визначенні ставки дисконтування залежно від галузі та
географічної приналежності компанії/проекту – об'єкта аналізу

• Ознайомити слухачів з особливостями застосування ставки дисконтування та її впливом на
вартість бізнеса/проекту
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Основні теми семінару

• Вартість грошей у часі та економічне обґрунтування застосування ставки дисконтування

• Методологічні підходи до визначення ставки дисконтування

• Особливості визначення ставки дисконтування залежно від цілей аналізу

• Премії за систематичний, країновий і валютний ризики та їх відображення у ставці
дисконтування

• Специфічні ризики компанії/проекту як елемент ставки дисконтування

• Розбір практичного завдання на розрахунок ставки дисконтування

Тривалість і мова семінару

• 9 академічних годин/CPD годин

• Семінар проводитиметься російською мовою

Наші лектори:

PwC – це:

Офіси у 157 країнах світу
Мережа з понад 208 000 
співробітників

Кращі фахівці з багатим 
досвідом

Зв'яжіться з нами

м. Київ, вул. Жилянська, 75, 10 поверх

+ 380 44  354 04 04

education.ukraine@ua.pwc.com

www.pwc.com/ua

facebook.com/PwCUkraine
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