
Зміна дати, часу, місця проведення та змісту семінару: Організатори семінару залишають за собою право змінювати дату, час, місце та 
зміст семінару, а також відміняти семінар у випадку недостатнього попиту чи з інших причин, які не залежать від нас.

Цільова 
аудиторія 

џ Внутрішні аудитори та 
керівники служби 
внутрішнього аудиту

џ Спеціалісти, що створюють 
функцію внутрішнього аудиту

џ Спеціалісти, що розробляють 
методику внутрішнього аудиту

Цілі
семінару

џ Дослідити, як внутрішні 
аудитори застосовують ризик-
орієнтований підхід

џ Систематизувати практичний 
досвід застосування методик 
внутрішнього аудиту, що 
ґрунтується на оцінці ризиків

џ Детально проаналізувати 
етапи аудиторської перевірки

џ Вивчити способи формування 
аудиторської вибірки

џ Розглянути типові форми 
робочих документів

Методика PwC 
Academy 
ґрунтується на 
таких 
принципах

џ Аналіз практичних ситуацій та 
прикладів

џ Корисність нових знань при 
виконанні професійних 
обов'язків

џ Створення атмосфери 
зацікавленості на заняттях

џ Використання спеціально 
розроблених збірників 
учбових матеріалів і 
практичних завдань

Проведення 
семінару в 
корпора-
тивному 
форматі

У корпоративному форматі 
семінар може бути організовано 
спеціально для Вашої компанії з 
урахуванням галузевої 
специфіки, конкретних цілей і 
задач компанії, та включаючи 
аналіз ситуацій і процесів, що 
відповідатимуть інтересам саме 
Вашої компанії. 

Тривалість Сертифікати

џ Час проведення: 9.30 – 17.00

џ 2 дні (16 академічних /        
CPD годин)

Після закінчення семінару 
учасникам видається сертифікат 
про проходження навчально-
консультаційного семінару.

Внутрішній аудит: 
      ризик-орієнтована 
  методика

Академія PwC



Проведення аудиторської 
перевірки

џ Складання плану/програми 
аудиторської перевірки

џ Проведення попереднього 
обстеження

џ Формування виборки та 
проведення детального 
тестування

џ Складання робочих 
документів

Складання аудиторського звіту 
за результатами аудиту

џ Зміст звіту

џ Ілюстративні рекомендації 
щодо складання 
аудиторського звіту

Моніторинг виконання 
аудиторських рекомендацій

џ Рекомендований порядок 
проведення моніторингу

џ Зміст звіту з проведення 
моніторингу

Звітність перед радою 
директорів та виконавчим 
керівництвом

џ Рекомендований зміст

џ Порядок представлення

Звітність перед радою 
директорів та виконавчим 
керівництвом

џ Рекомендований зміст

џ Порядок пвнутрішнього аудиту

Концептуальна база 
професійної практики

џ Міжнародні професійні 
стандарти внутрішнього 
аудиту

џ Кодекс етики Інституту 
внутрішніх аудиторів

џ Рекомендації Базельського 
комітету

Наша місія у PwC – це побудова довіри у суспільстві та 
вирішення важливих проблем. Ми – це мережа компаній у 
157 країнах світу. Наша команда налічує понад 276 000 
людей, які надають якісні послуги у сферах аудиту, 
консалтингу та оподаткування. Ви можете знайти більше 
інформації про нас та поділитися з нами тим, що має 
значення саме для вас, на сайті:  www.pwc.com
Зверніть увагу, що бренд PwC об’єднує мережу фірм, 
кожна з яких є окремою юридичною особою. Для більш 
детальної інформації перегляньте, будь ласка, розділ: 
www.pwc.com/structure
© 2020 PwC. Усі права захищені.

01032, Київ, 
вул. Жилянська, 75
10 поверх
+38044 354 0404
education.ukraine@ua.pwc.com  

pwc.com/ua

Ірина Блінова 

Керівник Академії PwC  
в Україні

irina.blinova@pwc.com

Контактна 
інформація

facebook.com/PwCAcademyUkraine

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

Організаційні аспекти

џ Позиціонування служби 
внутрішнього аудиту в 
структурі організації

џ Взаємодія з іншими 
контрольними функціями: 
передова практика

џ Статут служби внутрішнього 
аудиту. Приклади

Оцінка ризиків

џ Ідентифікація об’єктів аудиту: 
створення «аудиторського 
всесвіту»  

џ Розробка карти ризиків

Планування діяльності 
внутрішнього аудиту

џ Складання довгострокового 
плану роботи внутрішнього 
аудиту

џ Складання короткострокового 
(річного) плану роботи 
внутрішнього аудиту

Основні 
теми 
семінару

«Сьогодні відбувається 
трансформація внутрішнього 
аудиту в інструмент оцінки 
ризиків, спостерігається 
зміщення акцентів від оцінки 
окремих операцій до оцінки 
ризиків у діяльності компанії   
в цілому. 

У цих умовах внутрішнім 
аудиторам, насамперед, 
слід надати ключовим 
замовникам – радам 
директорів та вищому 
виконавчому керівництву – 
свою оцінку найбільш 
серйозних ризиків та 
запропонувати взяти активну 
участь у процесі управління 
ризиками».

«Найчастіші питання 
про внутрішній аудит», 

Інститут внутрішніх аудиторів

linkedin.com/in/
pwc-academy-ukraine-9bbaaa187
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