
Громадське об’єднання «Асоціація 
Професіоналів Корпоративної Безпеки 
України» — неприбуткове добровільне 
громадське утворення. Її членами є 
фізичні особи, які об’єдналися на 
підставі спільних інтересів і реалізації 
мети, завдань та напрямків, 
передбачених Статутом організації. Популяризація сфери корпоративної 

безпеки у бізнес-середовищі та 
відповідна законотворча діяльність.

Структурування ринку корпоративної 
безпеки України.  

Побудова взаємодії з органами 
державної влади з метою визнання 
ринку приватного сектору безпеки 
невід’ємною складовою системи 
національної безпеки України.

Налагодження взаємодії з 
міжнародними організаціями у сфері 
приватного сектору безпеки та 
інтегрування АПКБУ до глобальних 
структур корпоративної безпеки.

Співробітництво з органами державної 
влади з питань нормативно-правового 
врегулювання загальних засад 
функціонування на ринку корпоративної 
безпеки.

Підвищення ефективності функціонування 
технологій корпоративної безпеки.

Ініціювання проведення семінарів та 
конференцій у сфері корпоративної 
безпеки.

Організація консультаційних структур, 
комітетів, комісій тощо з питань 
корпоративної безпеки як в Україні, так і 
на міжнародному рівні.

Сприяння підвищенню рівня інвестиційної 
привабливості українського бізнесу 
через вдосконалення корпоративних 
відносин у сфері безпеки.

Захист інтересів членів Асоціації в 
органах державної влади, а також в інших 
організаціях як в Україні, так і за 
кордоном.

Освітня діяльність у сфері корпоративної 
безпеки.

Координація професійної діяльності її 
членів у частині корпоративного 
управління та корпоративної безпеки, 
без права втручання у виробничу чи 
комерційну діяльність підприємств, 
представлених членамии Асоціації.
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Доступ до широкої мережі професійних 
контактів – ключових експертів на 
вітчизняному і міжнародному ринках 
корпоративної безпеки.

Укладання пільгових контрактів з 
провайдерами послуг корпоративної 
безпеки-членами АПКБУ.

Проведення професійного аудиту з 
безпеки підприємства із залученням 
авторизованої компанії-партнера.

Отримання консультацій з питань 
корпоративної безпеки, корпоративної 
розвідки, захисту бізнесу тощо.

Повноцінна участь у роботі Комітетів 
АПКБУ, а також у зовнішніх заходах, що 
проводяться Асоціацією. 

Безкоштовна участь у заходах АПКБУ.

Участь у законодавчих ініціативах.

Участь у заходах АПКБУ не тільки як 
учасника, але і в якості доповідача.

Участь у міжнародних зустрічах АПКБУ під 
час приймання делегацій в Україні і при 
відвідуванні іноземних партнерів за 
кордоном.
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