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ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КУРСУ 
«АДВОКАТ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ» 

 
 

БЛОК 4 
ТАКТИКА ТА СТРАТЕГІЯ ЗАХИСТУ КЛІЄНТА ПІД ЧАС ОБШУКУ. РОБОТА 

АДВОКАТА ВІД А ДО Я 
05 - 08 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ 

 
Заняття 1 – 05 жовтня 2021 року 
17.00-19.00 
 
Підготовка компанії до обшуку: 

- Вірогідність проведення обшуку в компанії, мінімізація ризиків; 
- Як правоохоронці вибирають жертву? Помилки бізнесу, які призводять до обшуку; 
- Контрагент мій - ворог мій. Коли проблеми контрагента можуть стати вашими 
проблемами; 
- Коли очікувати обшук? Тривожні ознаки того, що до Вас скоро прийдуть; 
- Превентивні заходи захисту бізнес-процесів і майна компанії; 
- Способи уникнути обшуку. Ознаки незворотності обшуку; 
- Коли і як готувати персонал до обшуку? 
- Розробка та впровадження інструкцій і правил поведінки під час обшуку. 
- Як підготувати бізнес-процеси до атаки правоохоронців; 
- Що робити за 5 хвилин до обшуку? 
 
Заняття 2 - 06 жовтня 2021 року  
17.00-19.00 
 
Дії під час обшуку: 

- Що робити, коли «гості» вже на порозі? 
- Аналіз ухвали суду, коли можна і потрібно не впускати гостей; 
- Як побудувати ефективну комунікацію з правоохоронцями на обшуку; 
- Адвокат на обшук. Визначення завдань і розбір помилок; 
- Роль СБ, інхаусів і бухгалтера на обшуку; 
- Чим зайняти персонал під час обшуку Правила поведінки посадових осіб і 
персоналу при обшуку, розбір основних помилок. Бесіди, пояснення і допити на 
обшуку; 
- Особливості обшуку за участю фізичної підтримки (Корд і інші маски-шоу); 
- Мінімізація ризиків вилучення / крадіжки особистих речей і майна компанії; 
- Ефективні дії при складанні протоколу та вилучення майна; 
- Зауваження та доповнення до протоколу обшуку. Як ефективно фіксувати 
порушення слідчої групи. 
 
Заняття 3 - 07 жовтня 2021 року  
17.00-19.00 
 
Поведінка після обшуку: 

- Що робити негайно після обшуку? Розбір помилок власника бізнесу 
- Відновлення життєдіяльності компанії; 
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- Документування порушень / помилок правоохоронців під час обшуку; 
- Визнання результатів обшуку неприпустимими доказами. Судова практика; 
- Тактика повернення майна, вилученого під час обшуку. При яких порушеннях можна 
повернути вилучені майно? Судова практика; 
- Залучення до відповідальності співробітників правоохоронних органів. 
 
Заняття 4 - 08 жовтня 2021 року  
17.00-19.00 
 
Як піаритися до, під час і після обшуку? 

- Правила побудови антикризової комунікації; 
- Як ефективно побудувати PR-стратегію захисту? 
- Розбір типових PR-помилок; 
- Бюджетування PR-захисту; 
- Ефективне використання Facebook під час обшуку. Розбір помилок. 
 
 
 


