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Комплексний Аудит Безпеки Компанії
Яка мета і що це дає Клієнту?
2

•

•

Комплексний аудит безпеки компанії має на меті проаналізувати реальну картину
наявності і управління існуючими ризиками безпеки підприємства, а по результату його
проведення Виконавцем надаються рекомендації Клієнту щодо усунення та мінімізації
виявлених ризиків і загроз.
Аудит проводиться з використанням програмного комплексу Global Security Assessment
(GSA), розробленого SK Security. Цей інструмент дозволяє провести комплексний аналіз
системи безпеки підприємства, а також її підсистем окремо, в т.ч. на предмет
відповідності міжнародним стандартам.

Комплексний Аудит Безпеки Компанії
Які підсистеми безпеки аналізуються?
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Антикорупційний комплаенс
Правова безпека
Служба безпеки
Корпоративна розвідка
Фінансово-економічна безпека
Безпека персоналу
Захист власників бізнесу та їх місце
проживання
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Фізичний захист офісу компанії
Фізичний захист виробництва, складу,
розподільного центру
Охорона територій великої протяжності
Інформаційна безпека
Технічний захист
Екологічна безпека

Аудит Антикорупційного Комплаенсу
Області вивчення аудиту Антикорупційний Комплаенс
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Антикорупційний комплаенс - це система заходів всередині компанії, спрямована на
запобігання та профілактику скоєння корупційних дій співробітниками компанії. Вивчення та
аналіз проводиться за такими напрямками:
• Внутрішньокорпоративна культура
• Нормативна база
• Тренінги
• Партнери
• Дочірні компанії

Аудит Правової Безпеки
Області вивчення аудиту Правова Безпека
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Правова безпека компанії - це стан захищеності її інтересів, при якому забезпечено
максимальне дотримання всіма підрозділами обов'язкових для компанії вимог, а щодо
виникаючих правових ризиків вибудувана ефективна робота по їх своєчасному виявленню,
мінімізації та усунення. Вивчення та аналіз проводиться за такими напрямками:
• Структура, кадрове наповнення та модель роботи юридичної служби
• Функції юридичної служби
• Внутрішні документи
• Поточна робота юридичної служби
• Превентивні заходи. Реагування на надзвичайні юридичні загрози

Аудит Служби Безпеки
Області вивчення аудиту Служба Безпеки
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Служба безпеки компанії - це структура, яка виконує функції захисту від зовнішніх і
внутрішніх ризиків, і виконує завдання забезпечення безпеки бізнесу та персоналу.
Вивчення та аналіз проводиться за такими напрямками:
• Загальні документи
• Керівництво корпоративної безпекою
• Контроль служби безпеки
• Організаційна структура служби безпеки
• Бюджет служби безпеки
• Матеріально-технічної забезпечення

Аудит Корпоративної Розвідки
Області вивчення аудиту Корпоративна Розвідка
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Корпоративна розвідка - це збір і обробка даних з різних джерел, для вироблення
управлінських рішень з метою підвищення конкурентоспроможності комерційної
організації. Вивчення та аналіз проводиться за такими напрямками:
• Структура і нормативна база
• Співробітники бізнес-розвідки
• Стратегічний напрямок
• Оперативний напрямок
• Джерела інформації
• Інформаційно-аналітична робота

Аудит Фінансово-Економічної Безпеки
Області вивчення аудиту Фінансово-Економічна Безпека
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•

•

•
•

Загальні ризики ФЕБ. Наявність основних елементів системи корпоративної безпеки
бізнесу, що дозволяють превентивно виявляти, управляти, мінімізувати і нівелювати
ризики, пов'язані з системою ФЕБ.
Активи підприємства. Визначає наявність системи внутрішнього контролю, що дозволяє
ефективно управляти ризиками шахрайства та зловживаннями, пов'язаними з активами
підприємства.
Співробітники підприємства. Визначає наявність системи контролю та управління
співробітниками, спрямовану на протидію внутрішній корупції і шахрайству.
Управління ризиками. Визначає готовність підприємства оперативно реагувати і
керувати виникаючими ризиками і інцидентами.

Аудит Фінансово-Економічної Безпеки
Області вивчення аудиту Фінансово-Економічна Безпека
(продовження)
•

•
•

Зовнішні ризики. Визначає готовність підприємства превентивно виявляти і реагувати
на виникаючі зовнішні загрози, пов'язані з протиправними діями правоохоронних
органів, кримінальних структур і конкурентів.
Контроль фінансів, закупівель і тендерних процедур. Визначає ризики, пов'язані з
відсутністю належного контролю за використанням бюджетів підприємства.
Процедура перевірки та контролю контрагентів. Визначає наявність системи
управління ризиками, спрямовану на протидію співпраці з компаніями з негативної
діловою репутацією, шахраями, фірмами-прокладками і контролем відповідності цін та
умов по наданим договорам.

9

Аудит Кадрової Безпеки
Області вивчення аудиту Кадрова Безпека
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Кадрова безпека - це сукупність заходів, спрямованих на збереження ядра персоналу,
створення максимуму умов для його продуктивної діяльності і попередження негативних
впливів з його боку. Вивчення та аналіз проводиться за такими напрямками:
• HR-процеси
• Пошук співробітників
• Перевірка кандидатів
• Навчання, розвиток і мотивація персоналу
• Контроль співробітників і превентивні заходи
• Безпека співробітників
• COVID-19 (епідемії)

Аудит Фізичної Безпеки Власників Бізнесу і
місця їх проживання
Області вивчення аудиту Фізична Безпека Власників Бізнесу і Місця
їх Проживання
Особиста безпека бізнесмена і членів його родини вивчається і аналізується за такими
напрямками:
• Співробітники особистої охорони
• Переміщення
• Охорона місця проживання
• Обслуговуючий персонал
• Сусіди
• Периметр і територія
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Аудит Фізичної Безпеки Власників Бізнесу і
місця їх проживання
Області вивчення аудиту Фізична Безпека Власників Бізнесу і Місця
їх Проживання (продовження)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Освітлення
Основна будівля
Двері
Вікна
Системи вентиляції та кондиціонування
Цінне майно
Технічні засоби контролю, фіксації і безпеки
Інформаційна безпека
Зброя та засоби активного захисту
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Аудит Фізичної Безпеки Власників Бізнесу і
місця їх проживання
Області вивчення аудиту Фізична Безпека Власників Бізнесу і Місця
їх Проживання (продовження)
•
•
•
•
•

Додаткові будівлі / споруди
Укриття
Парковка / гараж
Екстрені ситуації
Захист членів родини
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Аудит Фізичної Безпеки Підприємства
Області вивчення аудиту Фізична Безпека Підприємства
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Фізична безпека підприємства (центральний офіс, виробництво, склад, розподільний
центр) полягає у вивченні та аналізі стану захищеності об’єкту за такими напрямками:
• Нормативна документація системи безпеки об'єкта
• Координація питань безпеки
• Система ідентифікації і контролю доступу
• Приміщення та територія
• Система відеоспостереження
• Архівація даних та їх зберігання
• Освітлення, периметр території

Аудит Фізичної Безпеки Підприємства
Області вивчення аудиту Фізична Безпека Підприємства
(продовження)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аварійні виходи
Вентиляційні виходи
Спільні орендарі і ризики
Інспекція систем і технічних засобів безпеки
Аналіз існуючих процедур безпеки
Відвідувачі об’єкту
Адміністрування ключів
Фізична охорона
Інші напрямки фізичної безпеки підприємства
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Аудит Інформаційної Безпеки
Області вивчення аудиту Інформаційна Безпека
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Інформаційна безпека - процес забезпечення доступності, цілісності і конфіденційності
інформації. Вивчення та аналіз проводиться за такими напрямками:
• Кібербезпека
• Інструкції, політики і стандарти
• Управління активами
• Технічна архітектура безпеки
• Процеси і операційні практики
• Технічні специфікації
• Керування доступом

Аудит Інформаційної Безпеки
Області вивчення аудиту Інформаційна Безпека
(продовження)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Керування паролями
Людський фактор
Управління персоналом
Робота на ПК
Технічний захист інформації
Робота з зовнішніми сторонами
Безпека серверних приміщень
Безпека периметра
Обладнання
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Аудит Інформаційної Безпеки
Області вивчення аудиту Інформаційна Безпека
(продовження)
•
•
•
•
•

Резервне копіювання
Моніторинг і відповідність
Архів (паперових) документів
Захист від несанкціонованого зняття інформації
Захист персональних даних (GDPR)
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Аудит Екологічної Безпеки
Області вивчення аудиту Екологічна Безпека
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Система екологічної безпеки - система заходів, що забезпечує із заданою вірогідністю
допустимий негативний вплив природних і антропогенних чинників екологічної небезпеки
на навколишнє середовище і самої людини. Вивчення та аналіз проводиться за такими
напрямками:
• Екологічний менеджмент
• Екологічна політика
• Засоби забезпечення ЕБ
• Екологічні ризики

Підсумки Аудиту
Що отримує Клієнт у підсумку?
20

За підсумками аудиту клієнт отримує деталізований письмовий меморандум, в якому
надано структурований аналіз існуючих систем безпеки підприємства, що включає в себе:
• Виявлення слабких і незахищених сторін в системі
• Аналіз організаційно-розпорядчої документації
• Аналіз існуючих політик безпеки і контролю
• Оцінку захищеності бізнес-процесів контрольованих системою
• Визначення видів ризиків і ймовірності їх настання
• Рекомендації з розробки структури служби безпеки компанії, або її аутсорсингу

Підсумки Аудиту
Що у підсумку? (продовження)
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У разі, якщо за результатами проведення аудиту безпеки підприємства виявлені
суттєві невідповідності стандартам і, як наслідок, критичні ризики безпеки, в
рамках додаткового проекту Виконавець може допомогти розробити і
впровадити необхідні документи і процедури, які б регулювали напрямки по
кожній з підсистем Безпеки Клієнта в подальшому.

Комплексний Аудит Безпеки Компанії
Тривалість аудиту
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Комплексний аудит по всім системам безпеки компанії може тривати близько 45
календарних днів, якщо тільки не відкриється якась екстраординарна
інформація, чи не буде фактів протидії з боку менеджменту або співробітників
компанії в реалізації планів заходу. У цьому випадку термін аудиту може
потенційно збільшитися на термін від 7 до 14 календарних днів.

Аудит Окремою Підсистеми Безпеки Компанії
Тривалість аудиту
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Аудит по окремо вибраній системі безпеки компанії може тривати близько 10
календарних днів, якщо тільки не відкриється якась екстраординарна
інформація, чи не буде фактів протидії з боку менеджменту або співробітників
компанії в реалізації планів заходу. У цьому випадку термін аудиту може
потенційно збільшитися на термін від 7 до 14 календарних днів.

Контакти
24

SK SECURITY LLC
Бізнес-центр «Європа»
Музейний провулок, 4, поверх 3
Київ, 01001, Україна
+380 44 499 6000
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