КУРС
ДЛЯ КЕРІВНИКІВ СЛУЖБ БЕЗПЕКИ 8.0
ДЕНЬ 1 / 02 БЕРЕЗНЯ
1-й Урок
з 10.00 до 11.30; спікер Ігор Єгоров
Побудова служби безпеки в компанії на практичному прикладі
- Комплексний підхід до побудови служби безпеки на прикладі компанії Ajax.
- Впровадження міжнародних стандартів для служби безпеки на прикладі ISO 27001.
Кава-брейк 11.30-12.00
2-й Урок
з 12.00 до 13.30; спікер спікер Віталій Якушев
Побудова підрозділу інформаційної безпеки в компанії:
- Підходи при побудові процесів інформаційної безпеки в компанії;
- Чи потрібно створювати окремий підрозділ або варто віддати ІТ підрозділу, або взагалі
віддати на аутсорсинг.
Обід 13.30-14.30
3-й Урок
з 14.30 до 16.30; спікер Андрій Яценко
СБ vs HR: розподіл зон відповідальності
Роль СБ під час прийому та звільнення персоналу.
4-й Урок
з 16.30 до 17.30; спікер Михайло Кольцов
Безпечний контрагент: основні правила перевірки
- Поглиблена перевірка компаній-контрагентів: убезпечуємо себе від «сюрпризів».
- Досьє на пов'язаних осіб. Структура власності підприємства.
17.30 - Проведення екскурсії Міжнародним центром підготовки спеціалістів з безпеки «ЦентрА»
ДЕНЬ 2 / 03 БЕРЕЗНЯ
5-й Урок
з 10.00 до 11.30; спікер Сергій Денисенко
- Захист гаджетів та переписки від перехоплення третіми особами.
Кава-брейк 11.30-12.00
6-й Урок
з 12.00 до 14.00; спікер Євген Красюк
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Кадрова безпека підприємства та оцінка благонадійності персоналу з використанням
поліграфу.
- Поліграф + СБ = Кадрова Безпека.
- Як вибудувати системний підхід?
Обід 14.00-15.00
7-й Урок
з 15.00 до 17.00; спікер Юрій Мелащенко
Інформаційна безпека компанії, топ-менеджменту та власників:
- Інформаційна гігієна або що не варто оголошувати в соцмережах. Огляд основних
помилок;
- Дорожня карта навчання всіх співробітників компанії основам інформаційної гігієни;
- Готові технічні рішення та інструменти – огляд варіантів, рекомендації.
8-й Урок
з 17.00 до 18.30; спікер Зембіцький Роман
Теорія особистої охорони (тактика дій груп особистої охорони в оперативній та аварійній
обстановці).
ДЕНЬ 3 / 04 БЕРЕЗНЯ
9-й Урок
з 10.00 до 11.30; спікер Юрій Войціцький
Ефективне управління комплаєнс ризиками.
Кава-брейк 11.30-12.00
10-й Урок
з 12.00 до 14.00; спікер Олександр Горобець
Обшук - перевірка на витривалість
- Офіс – фортеця підприємства: чи можна не впускати непроханих гостей?
- Навчання персоналу правилам поведінки під час обшуку – завдання СБ.
- Як зменшити збиткові наслідки обшуку?
- Аналіз помилок СБ під час обшуку.
Обід 14.00-15.00
11-й Урок
з 15.00 до 16.30; спікер Дмитро Кулик
Роль СБ при перевірці підприємства податковою
- Дії СБ під час податкової перевірки компанії. З’ясування законності перевірки.
- Основні податкові ризики, які виникли внаслідок карантину. Що шукатимуть ревізори?
- Найпоширеніші порушення: несплата податків, викривлена звітність та ін.
- Оцінка ризиків та перспективи щодо визначення подальшої долі компанії.
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12-й Урок
з 16.30 до 17.30; спікер Михайло Черніков
- Тренди безпеки бізнесу в Білорусії.
17.30 – Практичний кейс: «Імітація протистояння нападу на авто з VIP-особою»
ДЕНЬ 4 / 05 БЕРЕЗНЯ
15-й Урок
з 10.00 до 11.30; спікер Анатолій Кисельов
Рейдери vs карантин: чи вплинула епідеміологічна ситуація на кількість рейдерських атак.
- ТОП 5 рейдерських атак в 2020 році – найгучніші кейси 2020 року.
- Аналіз кейсів та способи захисту.
Кава-брейк 11.30-12.00
16-й Урок
з 12.00 до 13.30; спікер Олександр Горобець
Перевірки підприємств в умовах карантинних обмежень.
Обід 13.30-14.30
17-й Урок
з 14.30 до 16.00; спікер 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.
8. Екіпірування і озброєння груп особистої охорони при різних рівнях забезпечення
безпеки.
9. Прийом іноземних бізнес-гостей.
18-й Урок
з 16.00 до 18.00; спікер Денис Овчаров
Захист ТОП-менеджменту компанії під час кримінального переслідування бізнесу.
- Кримінальне переслідування як бізнес-процес: як підготувати підприємство до зустрічі з
контрагентами в погонах.
- Обшук вдома – несподіваний жах. Як поводитись до приїзду адвоката?
- Допит: стратегія та тонкощі участі співробітників та топ-менеджменту.
Забираємо все: повернення речей та документів не передбачених рішенням суду. Чому в
одних слідчі вилучають все, а від інших йдуть з порожніми руками.
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18.00 – Практичні заняття зі стрільби в тирі Центру-А з різних видів зброї (в тому числі власного
виробництва компанії «Зброяр»)
Види зброї та вартість стрільби згідно прайсу, мінімальна група учасників – 5 осіб.
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