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Онлайн-курс познайомить вас із основними концепціями, 
поняттями та термінологією, необхідними для розуміння і 
аналізу фінансової звітності підприємства. 

Шляхом роз’яснення теорії, розгляду на конкретних прикладах, і 
розв’язку практичних завдань онлайн-курс навчить розуміти
принципи складання фінансової звітності, взаємозв’язок між
формами звітності, а також проводити аналіз звітності і виділяти
проблемні ділянки або тренди.

Фінансова звітність та її аналіз для нефінансистів

Вартість: 3000 грн з урахуванням ПДВ
Тривалість: 6 годин
Мова онлайн-курсу: українська.
Додаткова знижка 10% при купівлі від 4-ох місць в онлайн-курсі

Реєстрація за посиланням або поштою academy@kpmg.ua

mailto:academy@kpmg.ua
https://ru.surveymonkey.com/r/WP5PMGS
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Програма онлайн-курсу:

Облік та фінансова
звітність підприємства:

Фінансовий 
аналіз:

— Фінансовий, податковий та управлінський облік.
— Склад фінансової звітності. Ключові принципи 
складання фінансової звітності.
— Звіт про фінансовий стан (баланс). Основні розділи 
та статті балансу.
— Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. 
П’ять рівнів прибутку: валовий, EBITDA, операційний, 
EBIT, чистий прибуток. Складові іншого сукупного 
доходу.
— Звіт про рух грошових коштів. Прямий та непрямий 
методи складання звіту. Розділи звіту про рух грошових 
коштів. Взаємозв’язок із балансом і звітом про 
прибутки і збитки.
— Звіт про власний капітал. Склад звіту і взаємозв’язок 
з іншими звітами.

Основні фінансові коефіцієнти.
— Аналіз рентабельності. 
Рентабельність власного капіталу 
(ROE), активів (ROA), продажів 
(ROS).
— Ділова активність: обертання 
активів, управління запасами, 
дебіторською та кредиторською 
заборгованістю.
— Фінансова стійкість та 
ліквідність.
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Кому буде корисний даний онлайн-курс:

— Власникам бізнесу та управлінському персоналу.

— Керівникам та менеджерам нефінансових
підрозділів компаній (маркетинг, продажі, 
юристи, HR, IT та інші).

— Інвесторам.

Фінансова звітність та її аналіз для нефінансистів

Проходження онлайн-курсу дозволить:
— Спілкуватись мовою фінансів всередині та 
поза межами компанії.
— Читати та аналізувати фінансову звітність.
— Краще розуміти, як оцінюється успішність
компанії і як робота різних підрозділів впливає
на показники успіху.
— Прогнозувати фінансові наслідки своїх
управлінських рішень.



Спікери 
онлайн-курсу
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Професійний досвід Олени включає проведення аудиту фінансової звітності, складеної відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
України, облікових політик групи, а також консультацій щодо переходу на МСФЗ та допомоги у 
трансформації фінансової звітності відповідно до МСФЗ.

Олена Рабцун
Менеджер, відділ аудиту, викладачка курсу з 

підготовки до іспиту «ДипІФР»
KPMG в Україні

Освіта та кваліфікація:
– Диплом бакалавра, Національний університет 

«Києво-Могилянська академія»;
– Диплом магістра, Університет Антверпена, Бельгія;
– Диплом магістра, Коледж Європи, Варшава, 

Польща;
– Член Асоціації професійних сертифікованих 

бухгалтерів (АССА) з 2014 року.

Олена має десять років досвіду роботи в KPMG, де 
відповідає за надання аудиторських послуг суб'єктам 
господарювання, які працюють у споживчому, 
промисловому та сільськогосподарському секторах.
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Тетяна Дорошенко
Менеджер, відділ роботи з персоналом

KPMG в Україні

Освіта:
Магістр за спеціальністю «Фінанси», КНУ ім. 
Т.Шевченка

Кваліфікація:
‒ Кандидат економічних наук;
‒ Європейський сертифікат бізнес компетентності 
(EBC * L);
‒ Диплом з фінансового менеджменту, Інститут 
фінансових бухгалтерів (IFA, Великобританія).

Професійний досвід:
‒ Викладач кафедри «Фінанси» КНУ ім. Т.Шевченка до 
2005 р.;
‒ Бізнес-тренер у сфері корпоративних фінансів з 
2007 року.



kpmg.ua

© 2020 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації
незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, 
обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені. 

Назва KPMG та логотип KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними марками, що використовуються 
за ліцензією учасниками глобальної організації незалежних фірм KPMG.

Інформація, що подана у цій публікації, носить загальний характер і не висвітлює стан справ будь-якого окремого 
підприємства або фізичної особи. Незважаючи на те, що ми намагаємося подавати точну і своєчасну інформацію, ми не 
гарантуємо, що ця інформація є правильною на дату її отримання або буде достовірною у майбутньому. Ніхто не повинен 
діяти і покладатися на таку інформацію без відповідної професійної консультації, наданою після детального вивчення стану 
справ.
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