Розклад заходів
Професійної асоціації корпоративного управління та
Українського інституту корпоративного управління на 2018-2019р.*
Назва семінару/програми
Промо-вебінар «Корпоративне управління в
Україні: 3 топ-теми осені 2018»
Програма професійного вдосконалення членів
наглядових рад «КОРПОРАТИВНИЙ
ДИРЕКТОР» (1 модуль)
NEW! Практикум «Застосування нового
корпоративного законодавства: конфлікти та
шляхи їх вирішення»
Семінар «Застосування Закону «Про ТОВ і
ТДВ: нові можливості»
Програма професійного вдосконалення членів
наглядових рад «КОРПОРАТИВНИЙ
ДИРЕКТОР» (2 модуль)
Спеціалізована програма
«КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР»

Дата проведення
19 вересня

Безкоштовно. Попередня
реєстрація обов’язкова!

3-4 жовтня

до 26.09

17970 грн.
(за два модулі)

до 22.09

2880 грн.

з 23.09 до 5.10

3460 грн.

до 29.09
з 30.09 до
12.10

2880 грн.

5 жовтня

12 жовтня

17-18 жовтня
22-26 жовтня

Семінар «Загальні збори акціонерів: практичні
поради, судова практика»

23 жовтня

Семінар «Діяльність органів управління та
захист прав акціонерів»

24 жовтня

Семінар «Значні корпоративні події в
акціонерному товаристві» (емісія ЦП,
розкриття інформації, сквіз-аут, значні
правочини і правочини із заінтересованістю)
Програма підготовки уповноважених за
реалізацію антикорупційної програми
(комплаєнс-офіцерів)

5-9 листопада

NEW! Практикум «Нове у корпоративному
законодавстві: конфлікти та їх вирішення»

22 листопада

ІІІ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ
КОРПОРАТИВНИХ ДИРЕКТОРІВ
Промо-вебінар «Інформаційне забезпечення
фахівця корпоративного управління»
Програма «Корпоративний секретар»

Ціна без ПДВ

25 жовтня

04 грудня
13 грудня
17-21 грудня

Семінар «Загальні збори акціонерів: практичні
поради, судова практика»

18 грудня

Семінар «Діяльність органів управління та
захист прав акціонерів»

19 грудня

Семінар «Значні корпоративні події в
акціонерному товаристві» (емісія ЦП,

20 грудня

до 26.09

3460 грн.
17970 грн.
(за два модулі)

до 08.10
з 09.10 до
19.10
до 09.10
з 10.10 до
22.10
до 10.10
з 11.10 до
23.10
до 11.10
з 12.10 до
24.10

7920 грн.
9900 грн.

до 22.10

7920 грн.

2380 грн.
2860 грн.
2380 грн.
2860 грн.
2880 грн.
3460 грн.

з 23.10 до
9900 грн.
02.11
до 08.11
2880 грн.
з 09.11 до
3460 грн.
21.11
04.11
6000 грн.
з 05.11 до
8000 грн.
03.12
Безкоштовно. Попередня
реєстрація обов’язкова!
03.12
7920 грн.
з 04.12 до
9900 грн.
14.12
04.12
2380 грн.
з 05.12 до
2860 грн.
17.12
05.12
2380 грн.
з 06.12 до
2860 грн.
18.12
06.12
2880 грн.
з 07.12 до
3460 грн.
19.12**

розкриття інформації, сквіз-аут, значні
правочини і правочини із заінтересованістю)***
Промо-вебінар «Діяльність корпоративного
секретаря»
NEW! Практикум «Нове у корпоративному
законодавстві: конфлікти та їх вирішення»
Промо-вебінар «Інформаційне забезпечення
фахівця корпоративного управління»
Семінар «Застосування Закону «Про ТОВ і
ТДВ: нові можливості»
Програма «Корпоративний секретар»

31 січня 2019
8 лютого 2019
15 лютого 2019
5 березня 2019
18-22 березня
2019

Семінар «Загальні збори акціонерів: практичні
поради, судова практика»

19 березня 2019

Семінар «Діяльність органів управління та
захист прав акціонерів»

20 березня 2019

Семінар «Значні корпоративні події в АТ»
21 березня 2019
Програма «Корпоративний директор (1
модуль)»
Програма «Корпоративний директор (2
модуль)»
Програма підготовки уповноважених за
реалізацію антикорупційної програми
(комплаєнс-офіцерів)
NEW! Програма «Нова проблематика з питань
діяльності НР»
Програма «Корпоративний секретар»

26-27 березня
2019
9-10 квітня 2019
15-19 квітня 2019

Безкоштовно! Попередня
реєстрація обов’язкова!
2880 грн.**
до 25.01
з 26.01 до
07.02
3460 грн.
Безкоштовно! Попередня
реєстрація обов’язкова!
2880 грн.
до 25.02.
З 26.01 до
3460 грн.
04.03
7920 грн.
до 04.03
з 05.03 до
9900 грн.
17.03
2880 грн.
до 05.03
з 06.03 до
3460 грн.
18.03
2880 грн.
до 06.03
з 07.03 до
3460 грн.
19.03
2880 грн.
до 07.03
з 08.03 до
3460 грн.
20.03
17970 грн.
до 12.03
(за два модулі)
17970 грн.
до 12.03
(за два модулі)
до 01.04
7920 грн.
з 02.04 до
9900 грн.
14.04

дати
уточнюються
27-31 травня
2019

Семінар «Загальні збори акціонерів: практичні
поради, судова практика»

28 травня 2019

Семінар «Діяльність органів управління та
захист прав акціонерів»

29 травня 2019

Семінар «Значні корпоративні події в АТ»
30 травня 2019
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ
КОРПОРАТИВНИХ СЕКРЕТАРІВ (м. Київ)

14 червня 2019

Семінар «Застосування Закону «Про ТОВ і
ТДВ: нові можливості»

21 червня 2019

ціна уточнюється
до 13.05
з 14.05 до
26.05
до 14.05
з 15.05 до
27.05
до 15.05
з 16.05 до
28.05
до 16.05
з 17.05 до
29.05
до 31.05
з 01.06 до
13.06
до 07.06
з 08.06 до
20.06

7920 грн.
9900 грн.
2880 грн.
3460 грн.
2880 грн.
3460 грн.
2880 грн.
3460 грн.
2980 грн.
3980 грн.
2880 грн.
3460 грн.

*У розкладі заходів можливі незначні зміни, слідкуйте, будь ласка, за нашими оголошеннями на сайті та
повідомленнями електронною поштою.
**На наших заходах запроваджена Система ранньої реєстрації, згідно якої при реєстрації та оплаті до визначеної
дати, учасникам надається суттєва знижка. Якщо оплата не здійснена у визначений термін, вартість навчання
збільшується відповідно до умов реєстрації.
***Усі вказані програми можуть бути проведені у корпоративному форматі для фахівців однієї компанії.
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

