
Очний тренінг
_____________________
KPMG Insight Academy

Розслідування 
шахрайства: 
хочу все знати



2

KPMG Insight Academy

© 2021 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, 
приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені

На тренінгу будуть розглянуті такі теми:

Ключові етапи розслідування
шахрайства та підготовка до нього

МСБО 37: Резерви, умовні 
зобов'язання і непередбачені активи

Збір і аналіз доказів шахрайства та 
елементи протидії

Особливості проведення різних типів
інтерв'ю

Як виявляти аномалії та працювати з 
первинною документацією

Причини недобросовісної поведінки та 
ідентифікація шахрая

Велику увагу ми приділимо роботі у команді та вирішенню кейсів з
бізнес-практики, що дозволить використати знання на практиці.

Бізнес-процеси,
схильні до шахрайства
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— Основні поняття, пов’язані з шахрайством.
— Вигляд корпоративного шахрая та як його 
ідентифікувати.
— Ступінь впливу шахрайства на бізнес та які заходи 
потрібно приймати для виявлення його ознак.

— Теорії «трикутника шахрайства» і «хижаків та випадкових шахраїв».
— Коли та яким чином проводити внутрішні розслідування.
— Як складати звіт, аналізувати докази, перевіряти благонадійність третіх 
осіб та проводити інтерв’ю.
— Вимоги до доказів та процес формування доказової бази.
— Права й обов'язки роботодавця та робітника; можливі санкції після 
виявлення шахрайства.
— Як протидіяти шахрайству та впроваджувати внутрішні контролі.

Вартість: 6 500 грн з урахуванням ПДВ
Тривалість: 6,5 годин
Додаткова знижка 10% при купівлі від 4-х місць у курсі

Реєстрація за посиланням

https://ru.surveymonkey.com/r/6MJQF5T
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Чому варто піти?

— Ви зможете поставити вузькоспеціалізовані питання з 

розслідування шахрайства тренеру-консультанту.

— Ви отримаєте безліч практичних прикладів і можливість

випробувати отримані знання на практиці.

— Після завершення тренінгу ми надамо сертифікат, що

підвищить вашу кваліфікацію й конкурентоспроможність

на ринку професіоналів.

Тренінг буде корисним співробітникам
внутрішньої безпеки, внутрішнім аудиторам, 
фінансовим контролерам, фахівцям в області
комплаєнс та усім, хто хоче запобігти шахрайству
у своїй компанії.
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Як цей тренінг буде корисним:

Співробітникам внутрішньої безпеки. 

Ви зможете підвищити ефективність і результативність розслідувань 

шахрайства й корупції всередині компанії, навчитесь збирати економічні 

докази та підвищите ефективність інтерв'ю, посилите систему протидії 

шахрайству. А також ви зможете додати «критичний погляд» при роботі з 

документами в галузі аналізу контрагентів з метою підвищення 

ефективності системи протидії корупції.

Внутрішнім аудиторам. 

Ви зможете розширити список тестованих контролів, проаналізувати 

існуючу систему контролів на предмет її зрілості в області протидії 

корупції та шахрайству і відповідності вимогам транснаціонального 

законодавства, підвищити ефективність проведених інтерв'ю.
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Як цей тренінг буде корисним:

Фахівцям в області комплаєнс. 

Ви отримаєте погляд на антикорупційні вимоги з зовнішньої сторони. 

Окрім того, ви зможете відбудовувати і проводити аналіз на 

відповідність комплаєнс-систем нормам транснаціонального

антикорупційного законодавства, посилите навички в області аналізу і 

моніторингу третіх осіб на відповідність законодавчим нормам.

Фінансовим контролерам. 

Ви зможете додати «критичний погляд» при роботі з документами з 

метою підвищення ефективності системи протидії корупції і шахрайства.



Спікер 
тренінгу
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Олена Макаренко

Партнер, Форензік, Відділ консультування з управління ризиками KPMG 
в Україні.

Лідерка KPMG Insight Academy.

Сертифікований коуч (ACC, ICF) та сертифікований фасилітатор.

Олена приєдналася до KPMG у 2010 з досвідом роботи в банку та 
консалтингу в області стратегічного розвитку та оптимізації 
операційних процесів в іншій компанії «Big 4» в Україні.

Досвід Олени у форензік включає в себе огляди дотримання 
антикорупційних норм, розробку і впровадження антикорупційної 
системи і контролів протидії шахрайству, а також аналіз і оптимізацію 
систем внутрішнього контролю.

Олена реалізовувала проекти з розслідування шахрайства у великих українських і міжнародних 
компаніях, супроводжувала вирішення суперечок в міжнародних арбітражних судах, аналізувала 
фінансову та бізнес-ефективність, визначала потенційні області оптимізації витрат.
Професійна спеціалізація Олени включає розробку програм внутрішніх розслідувань шахрайства, 

проведення тренінгів,  реалізацію проектів з оцінки ризиків корпоративного шахрайства у 
виробничому процесі та з ідентифікації потенційних областей з високим ризиком корпоративного 
шахрайства, а також розробку рекомендацій щодо поліпшення відповідних контролів.
Як сертифікований тренер Олена неодноразово виступала доповідачем на внутрішніх і зовнішніх

тренінгах серед яких:  «Ідентифікація та запобігання шахрайству», «Транснаціональне
законодавство щодо боротьби з корупцією. Показники корупції та шахрайства» та багато інших.
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Як зареєструватися?

Реєстрація за посиланням

Якщо у вас виникнуть будь-які 
питання, звертайтесь за
телефоном +38 050 489 29 75 або 
поштою academy@kpmg.ua

https://ru.surveymonkey.com/r/6MJQF5T
mailto:academy@kpmg.ua
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KPMG та логотип KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними марками асоціації KPMG International.

Інформація, що подана у цій публікації, носить загальний характер і не висвітлює стан справ будь-якого окремого 
підприємства або фізичної особи. Незважаючи на те, що ми намагаємося подавати точну і своєчасну інформацію,
ми не гарантуємо, що ця інформація є правильною на дату її отримання або буде достовірною у майбутньому.
Ніхто не повинен діяти і покладатися на таку інформацію без відповідної професійної консультації, наданою після 
детального вивчення стану справ.
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http://kpmg.ru/
https://home.kpmg.com/ua/uk/home.html
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