
 

Програма підвищення кваліфікації 
корпоративних секретарів (КС 2) 

 
Понеділок 

09.00 - 
09.30 

30 хв. Реєстрація учасників 

09.30 - 
11.00 

1 год. 
30 хв. 

Корпоративний секретар як натхненник і рушійна сила реформ 
корпоративного управління в компанії: 

 Governance (стратегічний процес й управління ризиками) 
 Корпоративна етика і Compliance 

 Відповідальна громадянська позиція 

Олександр Окунєв, 
Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління 

11.00 - 
11.15 

15 хв. Перерва на каву 

11.15 - 
13.15 

2 год. Корпоративний секретар як натхненник і рушійна сила реформ 
корпоративного управління в компанії (продовження) 

Олександр Окунєв 

13.15 - 
14.00 

45 хв. Перерва на обід 

14.00 - 
15.30 

1 год. 
30 хв. 

Кейс «Дорожня карта» по удосконаленню корпоративного управління 
НАК «Нафтогаз України» 

Андрій Бойцун, 
Радник з питань реформи державних підприємств та приватизації Стратегічної 

групи радників з підтримки реформ 

15.30 - 
16.00 

30 хв. Постановка задачі для іспиту 
Олександр Окунєв 

16.00 - 
16.15 

15 хв. Перерва на каву 

16.15 - 
17.45 

1 год. 
30 хв. 

Інформаційна взаємодія корпоративного секретаря з: 
 Наглядовою радою 
 Менеджментом 
 Акціонерами 

 Іншими стейкхолдерами 
Олександр Окунєв 

Вівторок 

Семінар «Ефективні органи управління» 

09.30 - 
11.30 

2 год. Наглядова рада і виконавчий орган 
 Делегування 

 Розподіл задач, повноважень, компетенції 

 Правильні роль і «тональність» Наглядової ради 
 Чому в Україні немає Рад директорів? 

Олександр Окунєв 

11.30 - 
11.45 

15 хв. Перерва на каву 

11.45 - 

13.15 

1 год. 

30 хв. 

Робота з Наглядовою радою по підбору виконавчого органу. Вирішення 

проблеми Succession planning як завдання Наглядової ради. Роль 
корпоративного секретаря 

Олександр Окунєв 

13.15 - 
14.00 

45 хв. Перерва на обід 



 

14.00 - 
15.30 

1 год. 
30 хв. 

Склад Наглядової ради. Планування наступництва членів Наглядової 
ради 

Олександр Окунєв 

15.30 - 
15.45 

15 хв. Перерва на каву 

15.45 - 
17.45 

2 год. Робота з членами Наглядової ради: 
 Induction session 

 Обов’язки, відповідальність та її страхування 
 Винагорода 

Олег Журавльов, 
незалежний експерт з корпоративного управління, 

голова Наглядової ради СК «Крона» 

Середа 

Семінар «Ефективні органи управління» 

09.30 - 
11.00 

1 год. 
30 хв. 

Ефективні засідання Наглядової ради. Роль корпоративного секретаря 
Олександр Окунєв 

11.00 - 

11.15 

15 хв. Перерва 

11.15 - 
12.45 

1 год. 
30 хв. 

Ефективні засідання Наглядової ради. Роль корпоративного секретаря 
(практичні вправи) 

Олександр Окунєв 

12.45 - 
13.30 

45 хв. Перерва на обід 

13.30 - 
15.30 

2 год. Робота комітетів Наглядової ради: 

 з аудиту;                  
 з винагород; 
 з призначень; 

 з етики; 
 зі стратегії; 
 інші комітети НР. 

 

Олександр Окунєв 

15.30 - 
15.45 

15 хв. Перерва 

15.45 - 
17.45 

2 год. Оцінка рівня корпоративного управління в компанії та оцінка роботи 
Наглядової ради/Ради директорів.  Як правильно оцінити те, що важко 
вимірюється?  

Тимур Баіров, 

член Казахстанської асоціації незалежних директорів 

Четвер 

Семінар «Діяльність акціонерного товариства на фондовому ринку» 

09.30 - 

11.00 

1 год. 

30 хв. 

Емісія і додаткова емісія акцій 

 
 порядок зміни розміру статутного капіталу; 
 обов’язкові умови при зміні розміру статутного капітал; 
 дії Наглядової ради (Правління) з підготовки та проведення загальних зборів 

акціонерів; 
 визначення ринкової вартості акцій при проведенні  додаткової емісії акцій 

та/або  у разі обов’язкового викупу акціонерним товариством акцій на 

вимогу акціонерів; 
 прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу; 
 переважне право акціонерів на придбання акцій при додатковій емісії акцій; 
 розміщення акцій додаткової емісії; 
 затвердження результатів розміщення акцій, змін до статуту в наслідок 

розміщення акцій; 



 

 зменшення статутного капіталу. Шляхи зменшення. Взаємовідносини з 
кредиторами.  

Олена Туркова, 
Заступник директора департаменту - начальник відділу реєстрації емісій 
фінансових установ та органів місцевого самоврядування Департаменту 

реєстрації емісії цінних паперів  
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

11.00 - 
11.15 

15 хв. Перерва на каву 

11.15 - 
13.15 

2 год. Процедури squeeze out, sell out: захист прав акціонерів 
Віта Бурлаченко, 

керівник проекту «Ескроу» в АТ ПУМБ (2017-2019) 

13.15 - 
14.00 

 Перерва на обід 

14.00 - 
16.00 

2 год. Операції з акціями. Дивіденди акціонерного товариства   

 купівля-продаж 
 дарування 
 спадкування  
 внесок до статутного капіталу  

 застава та інші способи забезпечення 
зобов’язання  
 довірче управління  
 особливості обігу акцій в ПрАТ 

 дивіденди АТ  

Едуард Харчина, 
член Професійної асоціації корпоративного управління,  

адвокат, податковий консультант  

16.00 - 
16.15 

15 хв. Перерва на каву 

16.15 - 

17.45 

1 год. 

30 хв. 

Оподаткування основних операцій з цінними паперами в Україні 

 податок на прибуток 
 податок на доходи фізичних осіб  
 оподаткування операцій з нерезидентами  

Едуард Харчина 

П’ятниця 

09.00 - 
09.30 

30 хв. Підготовка до екзамену 

09.30 - 
13.30 

4 год. Екзамен. Захист «Дорожньої карти» перетворень в сфері 
корпоративного управління компанії 

13.30 - 
14.00 

30 хв. Підведення підсумків навчання, обговорення питань можливої 
подальшої співпраці, вручення сертифікатів учасникам програми 

 
*У програмі можливі незначні зміни 


