
 

 

 

ТОВ «Карго Консалт» проводить семінари з корпоративної 

безпеки та кадрової політики підприємства 

10-11 квітня 2019 року у м. Київ ТОВ «Карго 

консалт» проводить семінар «Корпоративна безпека підприємства». 

Мета заходу: підвищення кваліфікації співробітників, які 

відповідають за економічну безпеку, підвищення обізнаності щодо 

новітніх методик забезпечення безпеки та можливості посилення 

протидії розвинутим технологіям шахрайства. 

За інформацією ТОВ «Карго Консалт» нагальна потреба 

проведення цього заходу зумовлена тим, що в 2017 році зафіксовано 

більше  

400 рейдерських захоплень та у 2018 році ситуація не поліпшилася. 

Також за останні 2 роки 46% українських підприємств постраждали 

від економічних злочинів. 

Також звертаємо увагу, що 17 квітня 2019 року заплановано 

проведення семінару: «Удосконалення кадрової політики 

підприємства та розвиток законодавства про працю», який повинен 

забезпечити кадрову підтримку корпоративної безпеки підприємства. 

Заявку на участь Ви можете надати за телефонами:  

(044) 229-6250, (067) 125-1606, (099) 374-8113, (063) 203-4920, або за 

посиланням:http://cargoconsult.kiev.ua/kontakty 
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Семінар: Корпоративна безпека підприємства. 

Дата события:  

 10-11 квітня 2019 р. 

Место проведения:  

 м. Київ, Несторівський провулок, 4, 4 поверх, аудиторія № 417 

Цена:  

 4200 грн. 

 Семінар: Корпоративна безпека підприємства.  

У програмі:  

 1.         Побудова системи корпоративної безпеки в компанії.  Що таке 

корпоративна безпека і як вона повинна працювати. Розробка концепції 

корпоративної безпеки компанії. Сучасні загрози безпеці компаній і банків. 

Побудова моделі загроз. Складові частини корпоративної безпеки та їх 

взаємодія. 

 2.         Конкурентна розвідка (КР) для бізнесу як інструмент корпоративної 

безпеки.  Сучасна практика використання.  Законодавчі «рамки» КР. Зони уваги 

КР. Відкриті джерела інформації: особливості та підходи до використання. 

Результати застосування КР в бізнесі. Використання даних КР для обмеження 

фінансових ризиків. Яка саме інформація потрібна. Обробка інформації для 

мінімізації загроз. Розвиток технологій фінансового шахрайства. Фіктивний або 

ненадійний контрагент. Оцінка розбіжності різних джерел інформації. 

Розроблення попереджувальних і захисних заходів.  Практичні кейси. 

 3.         Аналіз інформації.  Рівні формування обліково-аналітичної інформації. 

Збір та обробка інформації про об'єкти професійного інтересу служби безпеки 

підприємства. Практика вирішення інформаційно-аналітичних завдань службою 

безпеки підприємства. Методи збору інформації, оцінка інформації і 

переведення її в відомості. Методи аналізу інформації.  Використання 

результатів аналізу інформації для: визначення «вузьких місць» в системі 

безпеки підприємства, прогнозу недружніх поглинань, активізації 

недобросовісної конкуренції, економічного шантажу. Оцінка рівня і стану 

економічної безпеки підприємства. Індикаторний підхід. Ресурсно-

функціональний підхід. Показники платоспроможності контрагентів та 

забезпечення безпеки продажів. Внутрішнє (службове) розслідування за фактами 

фінансових порушень, зловживань, розкрадань. 

  

 

 

 



 

 

 

4.         Юридична безпека активів.  Джерела юридичних ризиків.  «Вузькі» 

місця законодавства щодо переходу прав власності. Взаємовідносини з 

партнерами, конкурентами та державою. Реєстрація прав власності. Оскарження 

зареєстрованих прав. Практика безпечного відчуження активів. Судовий захист: 

практика накладання обмежень і обтяжень. Застосування правових механізмів 

українського та міжнародного права задля оперативного захисту активів. 

Кваліфікуючі ознаки, попередження та профілактика шахрайства. 

Відповідальность за зловживання фінансами підприємства, розкрадання, 

перевищення повноважень. Компенсація збитків. Організаційні та контрольні 

заходи щодо попередження корпоративного шахрайства. Процедура проведення 

внутрішніх розслідувань при виявленні факту шахрайства. 

 5.         Інформаційна безпека підприємства. Ризики інформаційної 

інфраструктури підприємства. Можливості захисту власної інформації. Публічна 

інформація та інформація з обмеженим доступом. Правове забезпечення захисту 

інформації з обмеженим доступом комерційних підприємств. Ризики 

інформаційної безпеки. Спеціальне діловодство в системі загального 

діловодства.  Документальне заперечення захисту інформації комерційного 

підприємства. Захист персональних даних. Реєстр документів ДСК. Права 

підприємства на комерційну таємницю. Віднесення інформації до КТ. Практика 

застосування.  Маркування та облік. Особливості захисту інформації залежно від 

носіїв. Можлива відповідальність за порушення режимів ДСК та КТ. 

  Заняття ведуть провідні експерти з безпеки. Лекції ілюструються 

мультимедійним проектором.  Матеріали видаються в електронному 

вигляді. По закінченні курсу видається Сертифікат.Вартість участі одного 

слухача 4200 грн. без ПДВ (Єдиний податок: 3 група без ПДВ).  У вартість 

семінару включені: лекції, консультації, матеріали за темою семінару, обіди, 

кава-брейкі, канцелярія. 

 Заявку  на  участь  Ви  можете  надати  за тел.:  (044) 229-62-50,   249-

56-94 (т/ф),     (099)374-81-13, (063)203-49-20, (067)125-16-06, або через цей 

сайт в "Контакти" 

 Початок роботи семінару 10.04.19 р. о 10:00. Реєстрація учасників з 

9:30. Закінчення  11.04.19 р. о 16:00. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


