Академія
PwC Україна

Фінанси для
Нефінансистів
Цілі тренінгу
• Розглянути
основні
концепції
фінансового та управлінського обліку;
• Навчитись читати та аналізувати
фінансові звіти на прикладах реальних
компаній;
• Ознайомитись
з
ключовими
поняттями бюджетування, складання
бюджету на розрахунковому прикладі;
• Проаналізувати
приклади
використання облікових даних для
прийняття управлінських рішень
Основні теми тренінгу
• Концепції та принципи, які лежать в
основі бухгалтерського обліку;
• Документи фінансової звітності;
• Склад інформації, яка розкривається у
пакеті річної звітності;
• Особливості управлінської звітності;
• Фінансовий аналіз;
• Концепція бюджетування;
• Базові поняття управлінського обліку;
• Прийняття тактичних рішень на
основі даних управлінського обліку
Практичні завдання
Всі теоретичні аспекти, які
розглядаються на семінарі «Фінанси
для нефінансистів», ілюструються
численними практичними прикладами
для кожного питання, що
розглядається.

Цільова аудиторія
Навчально-консультаційний
семінар «Фінанси для нефінансистів»
розроблений спеціально для керівників
компаній,
менеджерів
підрозділів
інформаційних технологій, продажів та
маркетингу, які не мають глибоких знань
в області фінансового менеджменту.
Проведення тренінгу у
корпоративному форматі
У корпоративному форматі тренінг
з фінансів для нефінансистів може бути
організований спеціально для вашої
компанії та включати аналіз ситуацій та
процесів, які є цікавими саме для вас.
Тривалість
16 академічних годин (2 дні)
У відкритому форматі навчання
проводиться з 9.30 до 17.00
Сертифікати
Після закінчення учасникам тренінгу
видається Свідоцтво про проходження
учбово-консультаційного тренінгу
“Фінанси для нефінансистів”.
CPD units:16.

Наші контакти
Наш офіс розташований у центральній частині Києва. Ми пропонуємо нашим клієнтам заняття
у комфортабельних та повністю обладнаних офісних приміщеннях.
Ірина Блінова - керівник відділу корпоративного навчання PwC Україна
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