
 
09:00–09:30 Реєстрація. Ранкова кава 

1. ДИСКУСІЯ 
ЗАХИСТ БІЗНЕСУ 360° 

Модератор: Віталій СЕРДЮК, старший партнер AO AVER LEX 

09:30–11:00 

 Представник Міністерства юстиції України 

 Народний депутат України 

 Заступник бізнес-омбудсмена 

 Ігор ЦМІНСЬКИЙ, президент Міжнародної 
асоціації розслідувачів та експертів з 
кризових ситуацій (МАРЕКС), експерт групи 
компаній «Інтернешнл Бізнес Протекшн 
Холдинг» 

 Костянтин РИБАЧКОВСЬКИЙ, партнер ЮК 
«Алєксєєв, Боярчуков та партнери» 

 Партнер ЮФ 

 Дмитро СТРИЖОВ, засновник, 
генеральний директор холдингу «Шериф» 

 Представник бізнесу 

 Ідентифікація загроз для бізнеса в 2020 році: 
COVID-19, політика/конфлікти, економіка, 
регулювання та дозволи (ліцензії), екологія, 
etc 

 Наскільки держава послідовна в підтримці 
бізнесу: чи співмірні карантинні заборони та 
заходи підтримки бізнесу 

 Інноваційне вибудовування системи безпеки 
бізнесу та її вплив на корегування бізнес-
процесів 

 Яке правосуддя потрібне бізнесу та 
інвесторам? 

 Чи справді в Україні переможено рейдерство? 
 Накладання та зняття арешту з коштів на 

банківських рахунків підприємств в рамках 
кримінального процесу «біла пляма» в 
законодавстві  чи навмисно залишене «вікно» 
для зловживань? 

11:00–11:30 КАВА-БРЕЙК 

11:30–12:00 

МАЙСТЕР-КЛАС / ВІДКРИТЕ ІНТЕРВ'Ю 

Карантин без дефолту: як вибудувати стресостійкий бізнес та адекватно реагувати на 
глобальні виклики / Якої підтримки очікують найбільш постраждалі компанії/галузі (авіація, 
туризм, etc) / «Юридичне очищення» як інструмент захисту активів 

2. СЕСІЯ 
ТРАНСКОРДОННИЙ ЗАХИСТ БІЗНЕСУ 

Модератор: Ігор ФЕДОРЕНКО, партнер АО AVER LEX 

12:00–12:15 
Майя ФАЙТ, СЕО Erede Universal (Німеччина) Ризики європейських інвестиційних проєктів, 

шляхи їх подолання. Практичні інструменти 

12:15–12:30 
Яків РАДОМІСЛЕНС, CEO JR Security Consulting 
(Латвія) 

Соціальна інженерія та інноваційний підхід до 
безпеки в європейських реаліях 

12:30–12:45 
Сейт-Абла ІБРАГІМОВ, СЕО Eurasia (Туреччина) 

 
Небезпеки, ризики та їх безпечне подолання в 
інвестиційних комунікаціях з урахуванням 
менталітету різних країн. Захист інвестицій 

12:45–13:00 

Партнер ЮФ Практика міжнародних юрисдикційних органів 
щодо захисту активів / Виявлення, реагування та 
запобігання корпоративним шахрайствам з 
іноземним елементом 

13:00–13:15 
Представник бізнесу Новели міжнародного структурування як 

механізму захисту бізнесу / Корегування бізнес-
процесів в умовах карантину та економічної кризи 



13:15–13:30 Обговорення 

13:30–14:30 Обід 

 
3.1. LIFE HACKING  

ПРИКЛАДНИЙ КІБЕРЗАХИСТ 
Модератор: Партнер ЮФ 

3.2. КОРПОРАТИВНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ 
Модератор: Олег ВДОВИЧЕН, керуючий партнер 

АО «Вдовичен та партнери» 

14:30–14:45 

Представник 
кіберполіції  

Стандарти 
інформаційної 
гігієни сучасної 
компанії 

Суддя Верховного Суду Вирішення 
корпоративних спорів: 
новели Верховного 
Суду 

14:45–15:00 

Партнер ЮФ Організація роботи з 
інформацією з 
обмеженим 
доступом / 
Практичні 
рекомендації щодо 
відбиття кібератаки 

Партнер ЮФ Корпоративні 
конфлікти: договірні 
запобіжники  

15:00–15:15 

Артем СТАРОСЕК, CEO 
Molfar 
 

Витік інформації про 
ваш бізнес через 
відкриті джерела 
 

Партнер ЮФ Типові помилки 
учасників 
корпоративних 
конфліктів 

15:15–15:30 

Станіслав КОВАЛЕНКО, 
офіцер із захисту даних 
авіакомпанії 
«Міжнародні авіалінії 
України» 

Кіберзахист у 
режимі 
дистанційної роботи 
 

Представник бізнесу Case study. 
Корпоративні 
конфлікти за участі 
держави 

15:30–15:45 

Олег ЛІТВІНОВ,  
керівник юридичного 
департаменту Vodafone 
Україна 

Тема уточнюється Представник бізнесу Тема уточнюється 

15:45–16:00 Обговорення Обговорення 

16:00–16:30 КАВА-БРЕЙК 

4. ДИСКУСІЯ 
БІЗНЕС У НОВІЙ ПОСТКОРОНАВІРУСНІЙ РЕАЛЬНОСТІ 

Модератор: Партнер ЮФ 

16:30–18:00 

 Суддя Верховного Суду 

 Народний депутат України 

 Партнер ЮФ 

 Роман ЗАГРІЯ, керуючий партнер ЮК 
PRAVO GARANT 

 Світлана РЕНЬКАС, адвокат 

 Представник бізнесу 

 Висновки та уроки пандемії 

 Політика ізоляціонізму та її вплив на 
глобальну економіку 

 Довгострокові наслідки карантину для 
окремої компанії 

 Нові пріоритети у сфері захисту бізнесу 

18:00–19:00 КЕЛИХ ШАМПАНСЬКОГО 

 

 


