КУРС
ДЛЯ КЕРІВНИКІВ СЛУЖБ БЕЗПЕКИ 12.0

ДЕНЬ 1 / 28 ЛЮТОГО
1-й Урок
з 10.00 до 11.30; спікер Дмитро Кулик
Податкові ризики: як з ними працювати службі безпеки:
- тенденції податкових ризиків: які виклики стоять перед СБ;
- превентивні заходи або як працювати з потенційними податковими ризиками;
- проблему не вдалося уникнути: як розв'язати цю проблему з найменшими наслідками.
Кава-брейк 11.30-12.00
2-й Урок
з 12.00 до 13.30; спікер Павло Верхняцький
Інформаційно-аналітична воронка в системі безпеки компанії.
Обід 13.30-14.30
3-й Урок
з 14.30 до 16.00; спікер Денис Овчаров
Особливості захисту менеджменту компанії під час кримінального переслідування.
БЕБ vs Податкова міліція. Що нового?
4-й Урок
з 16.00 до 17.00; спікер Максим Зінченко
Перевірка контрагентів на санкції та репутацію в медіа
Поглиблена перевірка компаній-контрагентів: убезпечуємо себе від «сюрпризів».
5-й Урок
з 17.00 до 18.00; спікер Артем Старосек
Витік інформації в бізнесі через відкриті джерела.

ДЕНЬ 2 / 01 БЕРЕЗНЯ
6-й Урок
з 10.00 до 11.30; Олександр Мілюков
Практика організації особистої безпеки керівників і власників бізнесу в даний час
1. Визначення та огляд ймовірних загроз, методи протидії.
2. Види організації особистої безпеки осіб, що охороняються.
3. Підбір персоналу та кадрова політика.
4. Питання організації підготовки співробітників груп особистої охорони.
5. Взаємовідносини з особою, яка знаходиться під охороною охоронців і керівництва СБ України.
6. Організація безпеки членів сім'ї та близьких родичів.
7. Забезпечення безпеки у відрядженнях по Україні та за кордон.
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8. Екіпірування і озброєння груп особистої охорони при різних рівнях забезпечення безпеки.
9. Прийом іноземних бізнес-гостей.
Кава-брейк 11.30-12.00
7-й Урок
з 12.00 до 14.00; спікер Ірина Ханенко
Роль СБ при підборі і звільнення персоналу.
Діагностика кандидата.
Обід 14.00-15.00
8-й Урок
з 15.00 до 16.30; спікер Артем Ковбель
Форензік - практичні кейси боротьби з шахрайством
Внутрішні розслідування. Що таке форензик?
Як визначити, чи крадуть у Вас в компанії?
Причини виникнення злодійства.
9-й Урок
з 16.30 до 18.00; спікер Олександр Ковалько
Бюджетування СБ і система мотивації.
Побудова карти ризиків для СБ.

ДЕНЬ 3 / 02 БЕРЕЗНЯ
10-й Урок
з 10.00 до 11.30; спікер Єгор Аушев
Як захистити себе та свою компанію від кібератак
Кава-брейк 11.30-12.00
11-й Урок
з 12.00 до 13.30; спікер Вячеслав Саратовцев
Корпоративна культура кібербезпеки.
Обід 13.30-14.30
12-й Урок
з 14.30 до 16.00; спікер Андрій Громов
Інформаційно-аналітичні системи, як інструмент
конкурентної розвідки в роботі компанії з виявлення та мінімізації ризиків (на прикладі комп'ютерних
програм "Страбіс ВЕБ")
13-й Урок
з 16.00 до 17.00; спікер Володимир Лозовий
Як штучний інтелект виводить аналіз відкритих даних про людину на новий рівень.
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14-й Урок
з 17.00 до 18.00; спікер Стас Білошицький
ТОП-8 найпоширеніших помилок в ІТ-безпеці компанії.
18.00 - Проведення екскурсії Міжнародним центром підготовки спеціалістів з безпеки «ЦентрА» з демонстрацією зброї власного виробництва (компанії «Zbroyar»)

ДЕНЬ 4 / 03 БЕРЕЗНЯ
15-й Урок
з 10.00 до 11.30; спікер Валерій Кіпішинов
Профайлінг: визначення особистісних якостей співробітника/кандидата/ділового партнера та
прогнозування його поведінки.
Кава-брейк 11.30-12.00
16-й Урок
з 12.00 до 13.30; спікер Євген Красюк
СБ + поліграф, як вивести безпеку компанії на абсолютно новий рівень!
Поліграфна перевірка – в чому переваги і особливості методики?
СБ + поліграф – як налагодити ефективну роботу?
Практичні кейси – розбір ситуації.
Системний поліграф – основні вигоди для безпеки компанії.
Обід 13.30-14.30
17-й Урок
з 14.30 до 16.00; спікер Олександр Фармагей
Діагностика особистості по почерку
18-й Урок
з 16.00 до 18.00; спікер Денис Овчаров
Підготовка компанії до обшуку. Превентивні заходи направлені на збереження бізнес процесів
компанії.
Дії СБ під час та після обшуку. На що варто звернути увагу, щоб мінімізувати негативні наслідки від
таких слідчих дій для бізнесу.
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