
Академія PwC

Семінар 
«Управління ризиками. COSO 2017»

Семінар допоможе вирішити практичні задачі:

 вивчити існуючі моделі управління ризиками у межах компанії;

 систематизувати і класифікувати існуючі ризики бізнесу, поглибити розуміння 
різноманітних категорій ризиків та підходів до управління ризиками; 

 детально вивчити кожний компонент моделі управління ризиками;

 виробити практичні навички завдяки аналізу реальних бізнес-ситуацій (навички 
формулювання цілей, виявлення ризиків, оцінки ризиків та реагування на них).                                                 

Цільова аудиторія

 керівники вищої та середньої ланки;

 ризик-менеджери;

 внутрішні контролери;

 внутрішні аудитори;

фахівці з безпеки;

 фахівці з оптимізації бізнес-процесів;

всі, хто хочуть набути і систематизувати знання з
управління ризиками в компанії.

Чому Академія PwC

 Передова практика запобігання, виявлення і розслідування шахрайських дій з 
урахуванням української специфіки;

 Спеціально розроблені навчальні матеріали та практичні завдання;

 Інтерактивність, дискусії та робота в міні-групах;

 Залучення фахівців Відділу PwC з розслідування шахрайських дій. 
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Програма навчання

 сучасна концепція управління ризиками (COSO, 2004) і оновлення концепції COSO 2017;

 класифікація ризиків (приклад класифікації ризиків);

 компоненти системи управління ризиками – внутрішнє середовище (фактори 
внутрішнього середовища, вплив внутрішнього середовища на оцінку ризиків);

 компонент системи управління ризиками – постановка цілей;

 компонент системи управління ризиками – визначення ризиків;

 огляд і аналіз операційних бізнес-процесів;

 компонент системи управління ризиками – оцінка ризику;

 компонент системи управління ризиками – реагування на ризики;

 компонент системи управління ризиками – контрольні процедури;

 компонент системи управління ризиками - інформація та комунікації;

 компонент системи управління ризиками – моніторинг;

 обмеження системи управління ризиками;

 дискусія: застосування отриманих знань на практиці.

 Практичні кейси для опрацювання кожного компоненту моделі управління ризиками.

Сертифікати:

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

Тривалість:

 Час проведення: 9.30 – 17.30
 2 дні (до 16 академічних годин)

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.

Зв'яжіться з нами

Проведення семінару в корпоративному форматі

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


