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Основні теми тренінгу
Сучасна концепція управління ризиками 
(COSO, 2004)
• переваги системного підходу до 
управління ризиками; 
• управління ризиками як елемент системи 
корпоративного управління; 
• поняття ризику; 
• можливі варіанти класифікації ризиків; 
• компоненти системи управління 
ризиками. 
Компонент системи управління ризиками 
— внутрішнє середовище
• створення ефективного внутрішнього 
середовища; 
• розподіл відповідальності у системі 
управління ризиками; 
• регламент процесу управління ризиками. 
Компонент системи управління ризиками 
— постановка цілей
• категорії цілей, їх взаємозв’язок (місія, 
стратегічні цілі, стратегія, операційні цілі); 
• схильність (апетит) до ризику, 
толерантність до ризику. 
Компонент системи управління ризиками 
— виявлення ризиків
• ризикоутворюючі фактори (внутрішні та 
зовнішні), індикатори ризиків; 
• методи виявлення ризиків та 
ризикоутворюючих факторів. 

Цільова аудиторія
Керівники вищої та середньої ланки, ризик-
менеджери, внутрішні контролери, 
внутрішні аудитори, спеціалісти з
оптимізації бізнес-процесів.

Цілі тренінгу
• Визначити переваги системного підходу
до управління ризиками
• Поглибити уяву про різні категорії
ризиків та підходи до управління ризиками
• Набути практичних навичок у результаті
аналізу реальних бізнес-ситуацій (навички
формулювання цілей, виявлення ризиків, 
оцінки ризиків та реагування на них) 
• Визначити, як застосувати отримані
знання на практиці

У ході семінару учасники виконують
практичні завдання з виявлення ризиків, 
ранжирування ризиків за допомогою карти
ризиків, розробки заходів з реагування на 
ризики (на основі реальних бізнес-
ситуацій).



Наші контакти
Наш офіс розташований у центральній частині Києва. Ми пропонуємо нашим клієнтам заняття
у комфортабельних та повністю обладнаних офісних приміщеннях.

Ірина Блінова – керівник Академії PwC  в Україні.
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Компонент системи управління 
ризиками — оцінка ризиків
• ранжирування ризиків; 
• розробка карти (матриці) ризиків. 
Компоненти системи управління 
ризиками
• реагування на ризики; 
• контрольні процедури; 
• інформація та комунікації. 
Компонент системи управління 
ризиками — моніторинг
• поточний та періодичний 
моніторинг; 
• роль служби внутрішнього аудиту у 
процесі управління ризиками. 

Проведення корпоративних
тренінгів
У корпоративному форматі тренінг із
управління ризиками може включати
аналіз системи контролю у бізнес-
процесах компанії-клієнта. 
З метою підвищення ефективності
навчання можлива розробка
практичних завдань на основі
внутрішніх регламентів та політик
замовника.
До проведення окремих сесій можуть
залучатися галузеві експерти PwC.

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
«Внутрішній контроль: управління
ризиками».
CPD units:16 


