
 

Програма «КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР для приватних та сімейних компаній» 

І модуль: 18 жовтня 
ІІ модуль: 15-18 листопада 

 
18 жовтня, понеділок 

Семінар «Введення на посаду корпоративного секретаря»  

09.15-
10.00 

45 хв.  Реєстрація учасників  

10.00- 

11.30 

1 год. 

30 хв.  

Введення в корпоративне управління  

 Визначення корпоративного управління 

 Поняття стейкхолдер. Управління відносинами акціонерного товариства з 
власними стейкхолдерами 

 Чи має гідне корпоративне управління грошову оцінку? 
Олександр Окунєв, 

Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління 

11.30-
11.45 

15 хв.  Перерва на каву 

11.45 –  
13.15 

1 год. 
30 хв.  

Введення в корпоративне управління  
 Як покращити корпоративне управління? 

• удосконалення чинного законодавства 
• принципи (кодекси) корпоративного управління 
• рейтинги корпоративного управління 
 інші першочергові заходи 

Олександр Окунєв, 

Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління 

13.15 – 
14.00 

45 хв. Перерва на обід 

14.00- 
16.00 

2 год. Корпоративний секретар акціонерного товариства: роль, правовий статус, 
функціонал 

 Місце та роль корпоративного секретаря в структурі органів АТ 
 Можливі варіанти процедури обрання (призначення) корпоративного секретаря 
 Компетенція корпоративного секретаря  

Олександр Окунєв, 
Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління 

16.00 – 
16.15 

15 хв. Перерва на каву 

16.15– 
17.45 

1 год. 
30 хв.  

Корпоративний секретар акціонерного товариства: роль, правовий статус, 
функціонал (продовження) 

 Вимоги до кандидатури на посаду корпоративного секретаря 

 Організація роботи корпоративного секретаря 

 Оцінка роботи корпоративного секретаря  
Олександр Окунєв, 

Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління 

15 листопада, понеділок 

09.15 – 
10.00 

45 хв. Реєстрація учасників 

10.00 - 
11.30 

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 

11.30 - 
11.45 

15 хв. Перерва на каву 



 

11.45 - 
13.15 

1 год. 
30 хв. 

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 - 
16.00 

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

16 листопада, 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, 
член НР «Укрзалізниці», 

голова Наглядової ради страхової компанії «Крона», 
радник Міністра інфраструктури України 

17 листопада, 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 - 
13.45 

45 хв. Перерва на обід 

13.45 - 
15.15 

1 год. 
30 хв. 

Робота комітетів Наглядової ради: 

 з аудиту;                  
 з винагород; 
 з призначень; 

 з етики; 
 зі стратегії; 
 інші комітети НР. 

 

Олександр Окунєв 

15.15 - 
15.30 

15 хв. Перерва 

15.30 - 
17.00 

1 год. 
30 хв. 

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

вимірюється?  
Олександр Окунєв 

17.00 –  
18.00  

1 год.  Короткий огляд новел корпоративного законодавства України 
Олександр Окунєв 

18 листопада, четвер 

09.00 - 
12.00 

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

12.00 - 

12.30 

30 хв. Підведення підсумків навчання, обговорення питань можливої подальшої 

співпраці, вручення сертифікатів учасникам програми 

 
*У програмі можливі незначні зміни 


