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Основні теми тренингу

Закон Сарбейнса-Окслі від 2002 року
• Причини прийняття
• Основні частини закону Сарбейнса-
Окслі

Теорія, необхідна для розуміння основ 
закону Сарбейнса-Окслі: 
• Взаємозв’язок між фінансовою
звітністю, процесами та механізмами
контролю
• Розуміння середовища контролю 
• Впровадження механізмів
внутрішнього контролю   
• Можливості оптимізації внутрішнього
контролю

Запровадження закону Сарбейнса-Окслі
• Консультації з питань запровадження
закону Сарбейнса-Окслі для організацій, 
в яких ці норми ще не запроваджені
• Позитивні результати запровадження
закону Сарбейнса-Окслі

Контроль на рівні всього підприємства
Загальні механізми контролю 
інформаційних систем
Можлива тема: вимоги закону 
Сарбейнса-Окслі (США, 2002 рік)

Цільова аудиторія
Специалисты в области внутреннего 
аудита, внутреннего контроля, аудита и 
ревизий, руководители высшего и 
среднего звена, владельцы бизнес-
процессов.

Цілі тренингу
•Ознайомитися з причинами, історією та 
основними розділами закону Сарбейнса-
Окслі
•Дізнатися про принципи організації 
внутрішнього контролю згідно з 
передовою практикою 
•Зрозуміти взаємозв’язок між 
процедурами, процесами і механізмами 
контролю при підготовці фінансової 
звітності
•Ознайомитися зі складностями та 
перевагами запровадження закону 
Сарбейнса-Окслі
•Розвинути навички: 
- документування бізнес-процесів
- виявлення і мінімізації ризиків та 
аналізу процедур внутрішнього контролю 
у бізнес-процесах 
- виявлення недоліків внутрішнього 
контролю у бізнес-процесах 

У ході проведення семінару учасники 
вирішуватимуть практичні завдання, у 
тому числі виявлятимуть ризики, 
визначатимуть процедури внутрішнього 
контролю та виявлятимуть недоліки 
контролю у процесі закриття фінансової 
звітності.

“…Закон прийнятий у 2002 році після
фінансового скандалу, до якого були
причетні декілька великих компаній у 
США, зокрема, Enron…”
З визначення закону Сарбейнса-Окслі у 
газеті Financial Times



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.

вул. Жилянська, 75, 10 поверх , Київ, Україна, 01032 | Тел.: 044 354 04 04 | Факс: 044 354 07 90

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

© 2016 Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрайсуoтерхаусКуперс». Усі права захищені.

В цьому документі під «PwС» і «PricewaterhouseСoopers» мається на увазі Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрайсуoтерхаусКуперс», 

що є учасником глобальної мережі фірм PricewaterhouseСoopers International Limited, кожен із учасників якої є самостійною юридичною особою. 

.

Проведення корпоративних
тренінгів
У корпоративному форматі тренінг
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
8 академічних годин (1 день)
У відкритому форматі навчання
проводиться з 9.30 до 17.00

Сертифікати
Після закінчення учасникам тренінгу
видається Свідоцтво про проходження
учбово-консультаційного тренінгу.
CPD units: 8


