
       

Розклад заходів 

Професійної асоціації корпоративного управління та  

Українського інституту корпоративного управління на 2020р.*  

Назва семінару/програми Дата проведення 

 

Ціна без ПДВ 

 

Програма підготовки  

«КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР»  

(1 рівень) 
19-23 жовтня 

  

Для членів 

ПАКУ 

7920 грн.  

до 19.09 8700 грн.  

з 20.09 до 19.10 9900 грн.  

Семінар «Введення у посаду 

корпоративного секретаря» 19 жовтня 

 

Для членів 

ПАКУ 

2880 грн.  

до 19.09 3200 грн.  

з 20.09 до 19.10 3460 грн.  

Семінар «Загальні збори акціонерів: 

практичні поради, судова практика» 

20 жовтня 

 

Для членів 

ПАКУ 

2880 грн.  

до 20.09 3200 грн.  

з 21.09 до 20.10 3460 грн.  

Семінар «Діяльність органів 

управління та захист прав 

акціонерів» 

21 жовтня 

 

Для членів 

ПАКУ 

2880 грн.  

до 21.09 3200 грн.  

з 22.09 до 21.10 3460 грн.  

Семінар «Значні корпоративні події 

АТ на фондовому ринку»  

(емісія ЦП, розкриття інформації, 

сквіз-аут, значні правочини і правочини 

із заінтересованістю) 

22 жовтня 

 

Для членів 

ПАКУ 

2880 грн.  

до 22.09 3200 грн.  

з 23.09 до 22.10 3460 грн.  

Програма професійного розвитку 

членів Наглядових рад 

«КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР»  

 

1 модуль -07-08 жовтня   

  2 модуль - 28-29 жовтня        

3 модуль-11-12 листопада 

       

Для членів 

ПАКУ 

31840 грн. 

до 07.09 35820 грн.  

з 08.09 до 07.10 39800 грн.  

Програма підготовки уповноважених 

за реалізацію антикорупційної 

програми (комплаєнс-офіцерів)  2-6 листопада  

Для членів 

ПАКУ 

7920 грн.  

до 02.10 8700 грн.  

з 03.10 до 02.11 9900 грн.  

NEW! Програма підвищення 

кваліфікації «КОРПОРАТИВНИЙ 

СЕКРЕТАР»  

(2 рівень) 

16-20 листопада 

Для членів 

ПАКУ 

7920 грн.  

до 16.10 8700 грн.  

з 17.10 до 16.11 9900 грн.  

NEW! Семінар «Ефективні органи 

управління» 
17-18 листопада   

Для членів 

ПАКУ 
4400 грн. 

до 17.10 4950 грн.  

з 18.10 до 17.11 5500 грн.  

NEW! Семінар «Діяльність АТ на 

фондовому ринку»  

(емісія і додаткова емісія цінних 

паперів, процедури сквіз-аут і селл-

аут, операції з ціниими паперами, 

дивідендна політика, оподаткування) 

19 листопада  

Для членів 

ПАКУ 

2880 грн.  

до 19.11 3200 грн.  

з 20.11 до 19.11 
3460 грн. 

Програма підготовки  

«КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР»  

(1 рівень) 
14-18 грудня 

 

Для членів 

ПАКУ 
8900 грн. 

до 14.11 9890 грн. 

з 15.11 до 14.12 10990 грн. 

Семінар «Введення у посаду 

корпоративного секретаря» 
14 грудня 

Для членів 

ПАКУ 
3000 грн.  

до 14.11 3420 грн.  

з 15.11 до 14.12 3800 грн. 

Семінар «Загальні збори акціонерів: 

практичні поради, судова практика» 
15 грудня   

Для членів 

ПАКУ 
3000 грн.  

до 15.11 3420 грн.  



З  16.11 до 15.12 3800 грн. 

Семінар «Діяльність органів 

управління та захист прав 

акціонерів» 

16 грудня 

Для членів 

ПАКУ 
3000 грн.  

до 16.11 3420 грн.  

з 17.11 до 16.12 3800 грн. 

Семінар «Значні корпоративні події 

АТ на фондовому ринку»  

(емісія ЦП, розкриття інформації, 

сквіз-аут, значні правочини і правочини 

із заінтересованістю) 

17 грудня 

 

Для членів 

ПАКУ 
3000 грн.  

до 17.11 3420 грн.  

з 18.11 до 17.12 3800 грн. 

 

 

 

Розклад заходів на 2021 р.*  

 

Назва семінару/програми Дата проведення 

 

Ціна без ПДВ 

повна 

 

 

Рання 

реєстрація (за 

місяць до дати 

проведення) ** 

Програма підготовки  

«КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР»  

(1 рівень) *** 

березень 

 липень 

жовтень 

грудень   

14000, 00 

 

 

10500, 00 

Семінар «Введення у посаду корпоративного 

секретаря» 

березень 

 липень 

жовтень 

грудень  

4200, 00 3150,00 

Семінар «Загальні збори акціонерів: практичні 

поради, судова практика» 

березень 

 липень 

жовтень 

грудень  

4200, 00 3150,00 

Семінар «Діяльність органів управління та захист 

прав акціонерів» 

березень 

 липень 

жовтень 

грудень  

4200, 00 3150,00 

Семінар «Контрольне середовище і розкриття 

інформації в АТ»»  

(ревізійна комісія & служба внутрішнього аудиту, 

зовнішній аудит, особливості розкриття інформації 

у різні періоди)  

березень 

 липень 

жовтень 

грудень  

 

4200, 00 3150,00 

Програма професійного розвитку членів 

Наглядових рад «КОРПОРАТИВНИЙ 

ДИРЕКТОР»   

1 модуль –березень, 

червень, жовтень   

  2 модуль – березень,  

червень, жовтень     

3 модуль – квітень, 

липень,  листопад    

 

 

 

45000, 00 

 

 

 

38250,00 

Програма підготовки уповноважених за 

реалізацію антикорупційної програми 

(комплаєнс-офіцерів)  

квітень  

листопад  
14000, 00 

 

10500, 00 

NEW! Програма підвищення кваліфікації 

«КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР»  (2 рівень) 

травень  

 листопад 
14000, 00 10500, 00 

NEW! Семінар «Ефективні органи управління» 
травень  

 листопад 
8400, 00 6300,00 

NEW! Семінар «Діяльність АТ на фондовому 

ринку»  

(емісія і додаткова емісія цінних паперів, процедури 

сквіз-аут і селл-аут, операції з ціниими паперами, 

дивідендна політика, оподаткування) 

травень  

 листопад 
4200, 00 3150,00 

VІ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 

КОРПОРАТИВНИХ ДИРЕКТОРІВ 
 травень 12000,00        10200,00 



КОНКУРС 

 «КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР РОКУ» 

(церемонія нагородження) 

червень 1000,00 

 

750,00 

Одноденні тематичні семінари на актуальні теми з 

корпоративного управління  
Протягом року  4200, 00 3150,00 

     * 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 за місяць 

до проведення заходу, 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, Майї Шокало 

за тел. +380 44 228-87-59  або e-mail: info@cgpa.com.ua, http://cgpa.com.ua    

 

 

mailto:info@cgpa.com.ua
http://cgpa.com.ua/

