Стандарти, корпоративне управління та практики ризик
менеджменту/контролю
Ми запрошуємо Вас взяти участь у семінарі / тренінгу «Стандарти, корпоративне
управління та практики ризик менеджменту/контролю». Це унікальна можливість для
тих, хто планує подати заявку на сертифікацію CIA або/та CGAP. Основна увага
приділятиметься питанням, які є спільними для обох сертифікацій. Семінар охоплює
приблизно 70% знань, необхідних для здачі 1-ї частини CIA. Кандидати, які успішно завершили 1-у
частину CIA мають право отримати визнання «Практикуючий внутрішній аудитор».
Мета семінару - продемонструвати учасникам частину знань і навичок, які необхідні для здачі 1-ї
частини CIA та CGAP. З цією метою ми вибрали найбільш підходящі підручники і методики
навчання.
Семінар буде проводитися англійською мовою з синхронним перекладом і буде складатися з лекції,
роботи над тестовими питаннями та дискусій. Даний метод навчання базується на біль ніж 8 річному
досвіді проведення семінарів командою лекторів. Основна увага приділятиметься практичним
підходам з кінцевою метою здачі іспиту. Тому протягом заходу будуть розглянуті сотні тестових
завдань.
Учасники отримають настанови, як підтримати в актуальному стані свої знання і навички у даній
області. Семінар буде носити практичний характер, проходити в інтерактивній манері та
спрямований на вирішення питань, які найбільш частіше зустрічаються під час здачі іспитів.
Учасникам буде запропоновано прийняти активну участь у заході.
ПРОГРАМА
Міжнародні стандарти
• Визначення внутрішнього аудиту (визначення мети, повноваження і відповідальність функції
внутрішнього аудиту)
• Кодекс Етики (дотримання і сприяти дотриманню Кодексу Етики IIA)
• Відповідність вимогам Стандартів IIA
• Підтримка незалежності і об'єктивності
• Визначення, чи наявні необхідні знання, навички та компетенції
• Сприяння забезпеченню якості та вдосконаленню діяльності внутрішнього аудиту
Внутрішній контроль / Ризик
• Види контролю (наприклад, превентивний, детективний, вхідний, вихідний і т.д.)
• Техніки управління контролем
• Характеристики та використання практик внутрішнього контролю (наприклад, COSO)
• Словник ризику та основні поняття
• Обізнаність про ризик шахрайства
Корпоративне управління / Бізнес етика
• Принципи корпоративного/організаційного управління
• Екологічні та соціальні захисні заходи
• Корпоративна соціальна відповідальність
У доповнення до вищевикладеного, після семінару учасникам буде запропоновано здати пробний
іспит, в ході якого будуть імітовані реальні умови здачі CIA/CGAP.

Лектор
Mr. Konrad Knedler – CIA, CGAP, CRMA, Член Правління IIA
Poland.
В даний час член правління Audit Solutions, компанії що надає
послуги аудиту і внутрішнього контролю для уряду. Президент
Інституту внутрішніх аудиторів Польщі в 2013 – 2015 роках.
Консультант в численних міжнародних та дослідноконструкторських роботах, виконує роботи для Європейського
парламенту, Європейської комісії, Інституту внутрішніх
аудиторів, Міністерства фінансів Албанії, Міністерства науки і
промисловості Туреччини.
У минулому був членом комітету з аудиту при Міністерстві
оборони Польщі. Протягом багатьох років займав пост
Директора з внутрішнього аудиту у Польському агентстві
розвитку підприємництва, розташованого у Варшаві. Завдяки
своєму великому досвіду роботи в якості аудитора та
консультанта, він був керівником різних проектів, в тому числі
для Світового банку та Європейського парламенту. До кінця
2002 року він був радником міністра в міністерстві фінансів
Польщі, брав активну участь в переговорах ЄС з питань
“фінансовий контроль”.
Часто читає лекції і тренінги для визнаних інститутів і
університетів і є співавтором різних книг і нормативних актів у
державному
секторі
внутрішнього
аудиту.
Закінчив
Ягеллонський університет ( Jagiellonian University), Польща
(юрист) і Університет Лунд (University of Lund) – Швеція (LLM).

