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Інформація про діяльність Професійної асоціації корпоративного управління  

за 2018 рік 

  

Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) заснована в 2009 році та є 

провідним експертним співтовариством, центром генерації реформ у сфері корпоративного 

управління в Україні. Місія ПАКУ – допомагати українському бізнесу стати більш 

прибутковим, стійким і надійним, шляхом розвитку системи корпоративного управління. 

 

ЩО МИ РОБИМО:  

  

1. Створюємо центр знань, експертизи та обміну досвідом для профільних фахівців 

українського бізнесу.  

2. Надаємо бізнесу і державним структурам експертні рекомендації з питань 

корпоративного управління.  

3. Забезпечуємо професійну підготовку та сертифікацію корпоративних (незалежних) 

директорів і корпоративних секретарів.  

4. Допомагаємо членам асоціації знайти гідну роботу, а бізнесу/державі - 

професіоналів високого рівня.  

5. Розробляємо, адаптуємо та впроваджуємо етичні стандарти роботи в сфері 

корпоративного управління. 

 

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ:  

 

1. Лідерство серед професійних співтовариств у сфері корпоративного управління в 

Україні. 

2. Всебічна системна залученість до процесів створення і впровадження ефективного 

вітчизняного корпоративного законодавства. 

3. Партнерство з найбільшими профільними міжнародними організаціями та 

об'єднаннями. 

4. Значний досвід побудови систем корпоративного управління у відповідності до 

стандартів провідних світових бірж і потреб власників великого та середнього 

бізнесу; зокрема, організації ефективної діяльності наглядових рад та 

корпоративних секретарів. 

5. Організація щорічних «Міжнародного форуму корпоративних секретарів» та 

«Міжнародного форуму корпоративних директорів» –  ключових подій року в 

Україні у сфері корпоративного управління. 

6. Авторство ідеї та регулярне проведення конкурсу «Корпоративний секретар року». 

7. Створення збалансованої системи освітніх програм з корпоративного управління, які 

регулярно оновлюються та постійно затребувані на ринку. 

 

У рамках вищевказаної діяльності Асоціація співпрацює з рядом державних та 

недержавних органів та організацій, зокрема, Національної комісією з цінних паперів та 

фондового ринку України, Фондом державного майна України, Міжнародним інститутом 



бізнесу, Міжнародною фінансовою корпорацією (International Finance Corporation, IFC), 

Міжнародним центром приватного підприємництва (Centre for International Private 

Enterprise, CIPE), Центром комерційного права, Антимонопольним комітетом України та 

іншими. 

 

Нижче приводимо короткий опис заходів, які були організовані та/або проведені за участю 

ПАКУ, реалізованих проектів, виконаних програм за 2018 рік: 

 

У 2018 році ПАКУ співпрацювало із Антимонопольним комітетом України щодо питання 

надання послуг з розкриття інформації емітентами цінних паперів, а саме послуг Державної 

установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України».  

 

Протягом 2018 – 2019 року ПАКУ співпрацює із Антимонопольним комітетом України та 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо питання формування 

реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених 

законодавством про цінні папери та акціонерні товариства. Зокрема, ПАКУ пропонує 

відмовитись від дозвільного принципу формування реєстру оцінювачів та сформувати і 

вести його за наступними принципами: 

 

 Автоматично включити до реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну 

оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні 

товариства, всіх суб’єктів оціночної діяльності, які мають право проводити 

практичну діяльність з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових 

комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому 

числі прав на об'єкти інтелектуальної власності». 

 

 Виключати з реєстру суб’єктів оціночної діяльності, які допустили порушення 

стандартів оцінки майна або інші порушення (з чітко визначеним їх переліком), що 

призвели до порушень прав акціонерів та/або інвесторів, тощо. 

 

У 2018 роки ПАКУ продовжила проводити заходи, спрямовані на підвищення якості та 

культури корпоративного управління вітчизняних підприємств. Маючи передовий 

міжнародний досвід в сфері корпоративного управління, ПАКУ сприяє підвищенню 

статусу, забезпеченню зростання професіоналізму та авторитету фахівців з корпоративного 

управління в українських компаніях. 

 

За 2018 р. Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) розробила і подала до 

органів державної влади 12 пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства, а також 

2 законопроекти. На систематичній основі представники ПАКУ брали участь у роботі 

Комітету з питань функціонування емітентів та корпоративного управління Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку України.  

 

У 2018 р. ПАКУ продовжила проводити програми з підготовки уповноважених, 

відповідальних за реалізацію антикорупційної програми.    

 

У 2018 році у Києві були проведені три знакові події: V Міжнародний форум 

корпоративних секретарів, щорічний конкурс «Корпоративний секретар року», III 

Міжнародний форум корпоративних директорів.   

  

Відповідно до договору №599538 ПАКУ є єдиним регіональним партнером Міжнародної 

фінансової корпорації (IFC), члена групи Світового банку.  

 



Починаючи з 2012 року Український інститут корпоративного управління (навчальний 

центр ПАКУ) (з 2006 по 2012 рр. – Центр корпоративного управління МІБ) проводить 

програму «Корпоративний секретар» у співпраці з Фондом державного майна України. 

Особи, що пройдуть навчання та успішно складуть іспит, отримують свідоцтво державного 

зразка, їх дані будуть заносяться до відповідного державного реєстру. 

У 2017 році започатковано проведення Програми професійного вдосконалення членів 

наглядових рад «Корпоративний директор» за підтримки CIPE та IFC.  

 
 


