
        

Розклад заходів 

Професійної асоціації корпоративного управління та  

Українського інституту корпоративного управління на 2017р. 

Назва семінару/програми 
Дата 

проведення 

 

Ціна без ПДВ* 

 

Вебінар «Корпоративний 

секретар» 

 

14 вересня  

Безкоштовно. Попередня реєстрація 

обов’язкова! 

Семінар «Найновіші зміни до 

корпоративного законодавства, 

що відбулися у 2017р., та їх 

вплив на діяльність 

акціонерного товариства» 

27 вересня  

до 15.09.17  2880 грн.  

з 16.09.17 до 27.09.17 3460 грн.  

Програма «Корпоративний 

директор (1 модуль)» 
3-4 жовтня    

6000 грн.* (за два модулі) при заповненні 

анкеті відбору  

Вебінар «Інформаційне 

забезпечення спеціаліста 

корпоративного управління» 

12 жовтня Безкоштовно. Попередня реєстрація 

обов’язкова! 

Програма «Корпоративний 

секретар»  
17-21  жовтня   

до 04.10.2017 6560 грн.  

з 05.10.17 до 17.10.17 7880 грн.  

Семінар «Загальні збори 

акціонерів: практичні поради, 

судова практика» 

18 жовтня  

до 04.10.2017 2380 грн.  

з 05.10.17 до 18.10.17 2860 грн.  

Семінар «Діяльність органів 

управління та захист прав 

акціонерів» 

19 жовтня 

до 05.10.2017 2380 грн.  

з 06.10.17 до 19.10.17 2860 грн.  

Семінар «Діяльність 

акціонерного товариства на 

фондовому ринку» 

20 жовтня  

до 06.10.2017 2380 грн.  

з 07.10.17 до 20.10.17 2860 грн.  

Програма «Корпоративний 

директор (1І модуль)» 

31 жовтня – 1 

листопада    

6000 грн.* (за два модулі) при заповненні 

анкеті відбору  

Програма підготовки 

уповноважених за реалізацію 

антикорупційної програми 

(комплаєнс-офіцерів) (для 

бізнесу)  

6-10 

листопада 

 

 1980 грн. ** 

Практикум «Судова практика » 
16 листопада  

до 02.11.17  2380 грн.  

з 03.11.17 до 16.11.17 2980 грн. 

Практикум «Значні правочини 

та правочини із 

заінтересованістю: порядок 

вчинення, погодження та 

оформлення. Конфліктні 

ситуації, судова практика» 

23 листопада  

до 09.11.2017 2880 грн. 

з 10.11.17 до 23.11.17 3460 грн. 

Семінар «Найновіші зміни до 

корпоративного законодавства, 

що відбулися у 2017р., та їх 

вплив на діяльність 

акціонерного товариства» 

24 листопада  

до 10.11.2017 2880 грн.  

з 11.11.17 до 23.11.17 3460 грн.  

 05 грудня до 14.11.2017 6000 грн. 



ІІ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 

КОРПОРАТИВНИХ 

ДИРЕКТОРІВ 

з 15.11.17 до 05.12.17 8000 грн. 

Програма «Корпоративний 

секретар»  18-22 грудня   
з 27.10.17 до 04.12.17 6560 грн.  

з 05.12.17 до 18.12.17 7880 грн.  

Семінар «Загальні збори 

акціонерів: практичні поради, 

судова практика» 

19 грудня з 27.10.17 до 05.12.17 2380 грн.  

з 06.12.17 до 19.12.17 2860 грн.  

Семінар «Діяльність органів 

управління та захист прав 

акціонерів» 

20 грудня з 27.10.17 до 06.12.17 2380 грн.  

з 07.12.17 до 20.12.17 2860 грн.  

Семінар «Діяльність 

акціонерного товариства на 

фондовому ринку» 

21 грудня з 27.10.17 до 07.12.17 2380 грн.  

з 08.12.17 до 20.12.17 2860 .  

*Для проведення перших двох модулів програми ПАКУ отримала підтримку Міжнародної фінансової корпорації, Посольства 

Великої Британії в Україні та Центру міжнародного приватного підприємництва. Учасники програми оплачують реєстраційний 

збір, який складає 6000 грн за участь у двох модулях програми (що складає 30% від повної вартості). До 10 вересня відбувається 

відбір на програму.  

**Зазначена сума складає 20% вартості участі у Програмі. Решту за умовами Проекту сплачує CIPE. 

 

 

 

Всі заходи можуть бути проведені у корпоративному форматі! 
 

З приводу участі у заходах звертайтесь, будь ласка, до Ірини Біляченко  

за тел. +380 44 228-87-59 або +380 44 278-12-52  

або e-mail: Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua, http://cgpa.com.ua    

mailto:Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua
http://cgpa.com.ua/

