
Цілі курсу

• Отримати базові знання та навички 
в області фінансів, обліку та 
складання звітності англійською 
мовою

• Вивчити ключові визначення та 
терміни, що застосовуються в 
практичній роботі 

• Отримати можливість в короткі 
строки почати успішне навчання за 
однією з програм професійної 
кваліфікації (ACCA, CIMA, CIA, 
DipIFR), використовуючи отримані 
в ході проходження курсу знання 

Основні теми

• Підходи та концепції
• Структури та системи
• Теоретичні основи, доповнені 

практичними прикладами та їх 
аналізом

Сертифікати

По закінченні учасникам видається 
сертифікат про проходження 
навчально-консультаційного курсу
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Дата і місце проведення

Дати: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 
жовтня, 1, 3 листопада 2016 року
Тривалість одного заняття: до 2½ 
годин
Кількість занять: 10 
Місце проведення: м. Київ, вул. 
Жилянська, 75, 10-й поверх, офіс PwC

Переваги курсу для вас

• Ключові визначення і терміни, 
що застосовуються в практичній 
роботі

• Базові знання для тих, хто 
починає навчання у новій сфері

• Ключові концепції для 
професіоналів

• Особливості практичного 
застосування отриманих знань у 
бізнесі

• Економія часу і сил

• Розвиток впевненості у собі і 
своїх здібностях

Основи бухгалтерського 
обліку та управління 

фінансами: підготовка до 
навчання за програмами 

професійних кваліфікацій 
та до практичної роботи

Академія PwC

http://www.pwc.com/structure


Академія PwC

 Облік, фінанси і звітність – вступний курс
 Загальні відомості про фінансову звітність та ключові принципи 

бухгалтерського обліку
 Підготовка звіту про фінансовий стан
 Підготовка звіту про прибутки та збитки
 Підготовка звіту про рух грошових коштів
 Оцінка результатів компанії на основі фінансових показників I
 Оцінка результатів компанії на основі фінансових показників II
 Фінансування бізнес-діяльності
 Корпоративне управління

Кожне заняття включає невеликий тест для самоперевірки, 
практичні завдання та приклади, роботу в групі і підготовку спільних 
презентацій. 
Після кожного заняття учасники отримують домашнє завдання. 
Наприкінці курсу учасникам надається можливість взяти участь у 
заключному тесті для перевірки рівня отриманих знань і навичок.

Мова навчання - англійська

Контакти:

вул. Жилянська, 75, 10-й поверх, Київ, Україна, 01032

Тел.:  044 354 04 04| Факс: 044 354 07 90

education.ukraine@ua.pwc.com  |   www.pwc.com/ua

Теми:

Ми пропонуємо гнучку систему оплати і знижки.

Детальна інформація про вартість курсу надається 
за запитом.
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