
20 січня відбулась зустріч Комітету керівників
служб безпеки АПКБУ

Деталі >

24 лютого розпочинається VII спеціалізований курс
"Корпоративна безпека бізнесу"

Подробиці

21 грудня відбувся вебінар "Перевірка фізичних осіб
з використанням соціальних мереж та
інструментом аналізу big data. 

Подробиці

Голова Правління АПКБУ Іван Герасимович виступил
спікером у десятому ювілейному форумі "Комплаєнс і
корпоративне шахрайство: правила честної игри"

Деталі >

6 грудня відбувся вебінар представників Комітету
корпоративної розвідки  "Виявлення загроз
інформаційної безпеки методами OSINT"

Подробиці>

Представники комітету Психологічної безпеки
АПКБУ провели вебінар "Ментальне здоров'я
керівників у кризовий період".
Доступний запис вебінару.

Деталі > >

Пояснення щодо карантинного режиму, вакцинації
та перевірок вд комітету Керівників юридичних
служб

Подробиці>

Члени АПКБУ взяли участь у вебінарі "Ментальні
пастки в оцінці ризиків"  комітету Промислової
безпеки АПКБУ.
 

Деталі > >

19 жовтня 2021 року у Національному інституті
стратегічних досліджень відбувся круглий стіл
«Держава та приватний сектор на захисті
національної безпеки: від взаємодії до
партнерства» за участі АПКБУ.

Деталі > >

Публикации

Ризики в ритейлі: як створити
ефективну систему
управління безпекою

— Ігор Шевцов

Безпека перевезень: як
запобігти втраті вантажу,
грошей та репутації?

— Ігор Шевцов

Ризик вторгнення.
Як український бізнес
готується до війни

— Сергій Погребной

Як провести аудит безпеки
бізнесу?!

— Ігор Шевцов

Криптогонка набирає
обертів. Чи стане вона
поштовхом до відмови від
звичайних грошей?

— Артем Ковбель

Аудит безпеки бізнесу. Захист
інформаційних активів

— Ігор Шевцов

Як провести аудит безпеки
бізнесу?!

— Ігор Шевцов

Вітаємо нових членів АПКБУ

Сергій Синаюк

ТОВ"С.І.Т"- директор,
засновник 

 
Комітет корпоративної розвідки

Сергій Гузенко

Директор з безопеки 
ПрАТ "Донбасенерго"
Комітет керівників служб

безпеки

Сергій Байбара

ІВА Україна, директор
Комітет керівників служб

безпеки

Віктор Дабіжук

Заступник директора
дочірнього підприємства
"Атлантіс-Пак Україна" з

питань економічної безпеки
Комітет керівників служб

безпеки

Слідкуйте за новинами АПКБУ
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