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Основні акценти програми
1. Впровадження ефективної системи корпоративної безпеки бізнесу. Інноваційні напрямки, механізми,
шляхи та особливості організації корпоративної системи в 2018 році. Стратегічні напрямки розвитку та
ключові перспективи. Основні концептуальні засади діяльності експертів-психофізіологів, експертівпсихологів, експертів-поліграфологів, експертів-графологів, експертів-почеркознавців, профільних
установ, громадських організацій, комерційних структур та уповноважених керівників в галузі
аудіовізуальної психофізіологічної діагностики і прогнозування поведінки людини в типових і
екстремальних ситуаціях, а також у сфері професійної діяльності критичних інфраструктур і

громадянського суспільства.
2. Персонал як вагомий та ключовий фактор ризиків. HR безпека. Основні завдання СБ підприємства.
3. Кризовий менеджмент. Trouble-shooter – хто це? Профіль і ключові компетенції фахівця.
4. Конкурентна розвідка. Аспекти діяльності. Ризики для бізнесу. Рекомендації щодо протидії.
5. Високі технології і безпека. Інформаційна безпека. ІТ-безпека. Кібербезпека бізнесу. О.В. Соболєв.
6. Використання інноваційних методів психофізіологічної діагностики і прогнозування поведінки людини.
Стратегічні напрямки діяльності у сфері безпеки підприємництва, інформаційних технологій,
комп’ютерної
психофізіологічної
діагностики
і
прогнозування
поведінки
людини,
детекції
психофізіологічної інформації із використанням сучасних інноваційних технологій.
7. Використання поліграфа та супутніх технологій як дієвий інструментарій у системі корпоративної
безпеки бізнесу. Стандарти США. Практика застосування методів психофізіологічної діагностики з
наступним правом виступати учасником цивільно-правових відносин.
8. Графологія-інноваційний напрямок психофізіологічної діагностики поведінки людини. С.Й. Гонгало.
9. Рейдерство. Аналіз реальної ситуації, рекомендації для бізнесу.
10. Аналітичний огляд основних і актуальних проблем бізнесу. Шляхи їх вирішення.
11. Психологічний аудит персоналу, забезпечення кадрової безпеки, комплексний моніторинг персоналу
із застосуванням системи психологічного тестування Stimul Test і/або поліграфа Рубікон".
ПРОГРАМА ПРАКТИКУМА
1. Впровадження ефективної системи комплексної безпеки бізнесу. Інноваційні напрямки, механізми,
шляхи та особливості організації корпоративної системи в 2018 році та перспективи розвитку:
1.2. Основні принципи та засади створення корпоративної системи безпеки бізнесу;
1.3. Професійний аудит існуючого стану безпеки підприємства;
1.4. Оцінка отриманих результатів та реального статусу ситуації;
1.5. Застосування міжнародних сертифікованих методик та досвіду для мінімізації, локалізації та
припинення існуючих ризиків та загроз;
1.6. Методи, способи та першочергові заходи для оптимізації системи безпеки;
1.7. Практичне впровадження ефективної системи захисту бізнесу. Терміни, методологія та інструменти;
1.8. Законодавство у сфері безпеки бізнесу та підприємництва.
2. Персонал як вагомий та ключовий фактор ризиків:
2.3. Кадрова безпека;
2.4. Системна робота з персоналом з метою попередження кадрових, інформаційних, іміджевих,
корупційних та фінансових ризиків;
2.5. Застосування (особливості) поліграфа, графологічних та інших інноваційних методів при прийомі на
роботу, проведенні перевірок та розслідувань.
3. Кризовий менеджмент:
3.2. Професійне виявлення ознак кризової ситуації;
3.3. Оцінка ймовірності настання потенційних наслідків кризової ситуації;
3.4. Розробка антикризової стратегії та ліквідація негативних наслідків кризи;
3.5 Заходи щодо недопущення кризи в перспективі.
3.6. Професійні якості та профіль кризового менеджера.

4. Конкурентна розвідка як маркетинговий інструмент вивчення конкурентного середовища:
4.2. Аналіз надійності компаній і безпеки ведення бізнесу;
4.3. Концепція та цілі конкурентної розвідки;
4.4. Основні поняття та завдання конкурентної розвідки;
4.5. Методи конкурентної розвідки;
4.6. Законодавчі норми та міжнародна практика;
4.7. Шляхи забезпечення безпеки бізнесу шляхом упередження витоку інформації та відомостей.
Документообіг, комерційна темниця підприємства.
5. Олег Соболєв - Голова Правління Асоціації Wireless Ukraine, член громадської ради при Державній
службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, член Комітету з електронних комунікацій
Торгово-промислової палати України, Голова представництва Teltronic (світовий лідер в сфері критично
важливих комунікацій) в Україні.
5.1. Високі технології і безпека: інформаційна безпека. ІТ-безпека. Кібербезпека бізнесу:
Класична тріада інформаційної безпеки.
Конфіденційність інформації. Шифрування. Приклади ІТ-платформ.
Захист цілісності даних. Блокчейн.
Доступ до даних. Захист. Види злому.
Системний підхід.
Програмно-технічні засоби і способи забезпечення інформаційної безпеки.
Захист каналів зв'язку.
5.2. Комп'ютерна безпека:
Кібербезпека. Критично важливі комунікації в компанії.
Навіщо потрібний спец. зв'язок. Що таке - «критично важливі комунікації».
Відмінність комерційних і спеціальних систем зв'язку.
Приклади проектів. Світові тенденції і практика побудови систем.
Нові технології та безпеку.
Індустрія 4.0.
Інтернет речей.
Віртуальна і доповнена реальність.
Big Data, краудсорсінг, біотехнології, безпілотники.
У світі фінансів: крипто валюта Bitcoin і технології Blockchain.
5.3. Громадські профільні об'єднання і безпека бізнесу:
Навіщо в світі бізнес об'єднується в громадські структури.
Держава в державі.
Громадські об'єднання як інструмент впливу і захисту бізнесу.
Приклади успішних проектів.
6. Детекція брехні як дієвий захід в системі безпеки бізнесу:

6.2. Історія, сучасний стан та перспективи розвитку;
6.3. Сертифіковані методики та практика застосування поліграфа.
6.4. Сучасні поліграфи, огляд. Практична робота експерта-поліграфолога, показ застосування поліграфа
на реальних прикладах;
6.5. Результати тестування, що отримані при використанні поліграфа – Рапорт міжнародного зразку;
6.6. Практика сьогодення щодо застосування поліграфа в Україні та світі;
6.7. Інноваційні методики та сучасні засоби детекції брехні (огляд).
7. Рейдерство:
7.2. Термінологія, історія і практика сьогодення;
7.3. Способи реагування та захисту;
7.4. Рейдерські атаки. Потенційні загрози та соціально-економічні наслідки;
7.5. Механізми боротьби з рейдерством.
7.6. Режим комерційної таємниці. Актуальні питання захисту персональних даних.
7.7. Рекомендації.
8. Гонгало Сергій Йосипович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя та кримінальноправових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського, Національного
університету «Острозька академія», практикуючий графолог. Пройшов курс навчання графологічному
аналізу почерку в Інституті графоаналізу І.Гольдберг, Ізраїль, у відповідності з навчальною програмою
Ізраїльського Товариства Наукової Графології. Свідоцтво № 262-2016 від 05.07.2016 р.
8.1. Графологія в Україні і світі: сучасний стан та перспективи розвитку;
8.2. Психофізіологічна діагностика людини: правове, наукове та ресурсне забезпечення;
8.3. Секрети графології. Як пізнати людину за її почерком.
8.4. Практична робота, демонстрація методу та коментар отриманих результатів;
8.5. Практична складова. Щодо можливості співпраці експерта-поліграфолога та графолога при
проведені поліграфологічних досліджень;
8.6. Діагностичні дослідження у комерційному секторі та судовому почеркознавстві: сучасні проблеми та
дієві шляхи їх вирішення.
9. Аналітичний огляд основних і актуальних проблем бізнесу у сфері безпеки. Надання дієвих
практичних рекомендацій:
9.1. Міжнародна практика допомоги бізнесу;
9.2. Порядок першочергових дій у нештатних ситуаціях;
9.3. Порядок взаємодії з державними та правоохоронними органами;
9.4. Комплаенс. Виконання вимог антикорупційного законодавства в організаціях, незалежно від форм
власності;
9.5. Законодавство.
10. О.Е. Дубровскій Лікар - психофізіолог. Автор системи психологічних досліджень Stimul Test.
Виробник поліграфів Rubicon. Психологічний аудит персоналу, забезпечення кадрової безпеки,
комплексний моніторинг персоналу із застосуванням системи психологічного тестування Stimul Test
і/або поліграфа Рубікон".
10.1. "Психологічний аудит персоналу із застосуванням Stimul Test і / або Рубікон".
10.2. "Забезпечення кадрової безпеки за допомогою Stimul Test і / або Рубікон".

10.3. "Комплексний моніторинг персоналу із застосуванням Stimul Test і / або Рубікон".

Детальна інформація за телефоном +38 067 332-46-22

