
 

Розклад заходів 
Професійної асоціації корпоративного управління та  
Українського інституту корпоративного управління  
друге півріччя 2015р. – перше півріччя 2016 р. 

Назва семінару/програми Дата проведення 
Ціна без ПДВ* 

 
Семінар «Антикорупційний 
комплаєнс: нове українське 
антикорупційне законодавство в 
бізнесі» (для підприємств з державною 
часткою та підприємств, що беруть участь 
у тендерних закупівлях) 

14 вересня 2015  

 
Безкоштовно!   
Попередня реєстрація обов’язкова!  

NEW!!! Семінар «Найновіші зміни до 
корпоративного законодавства, що 
відбулися у 2015р., та їх вплив на 
діяльність АТ» 

30 вересня 2015 

до 16.09.2015 1980 грн.  

з 17.09.2015 
до 30.09.2015 

2380 грн.  

Програма «Корпоративний секретар»  
19-23 жовтня 

2015 

до 05.10.2015 5960 грн.  
з 06.10.2015 
до 16.10.2015 

7160 грн.  

Семінар «Загальні збори акціонерів: 
практичні поради, судова практика» 20 жовтня  2015 

до 06.10.2015 1980 грн.  
з 07.10.2015 
до 19.10.2015 

2380 грн.  

Семінар «Діяльність органів 
управління та захист прав 
акціонерів» 

21 жовтня  2015 
до 07.10.2015 1980 грн.  
з 08.10.2015 
до 20.10.2015 

2380 грн.  

Семінар «Діяльність акціонерного 
товариства на фондовому ринку» 22 жовтня 2015  

до 08.10.2015 1980 грн.  
з 09.10.2015 
до 21.10.2015 

2380 грн.  

NEW!!! Вебінар «Українська практика 
корпоративного управління» 12 листопада 2015 

Безкоштовно!   
Попередня реєстрація обов’язкова! 

NEW!!! Семінар «Найновіші зміни до 
корпоративного законодавства, що 
відбулися у 2015р., та їх вплив на 
діяльність АТ» 

17 листопада 2015 

 
до 03.11.2015 

 
1980 грн.  

з 04.11.2015 
до 16.11.2015 

 
2380 грн.  

NEW!!! Вебінар «Українська практика 
корпоративного управління» 10 грудня  2015 

Безкоштовно!   
Попередня реєстрація обов’язкова! 

Програма «Корпоративний секретар»  
14-18 грудня 2015 

до 30.11.2015 5960 грн.  
з 01.12.2015 
до 11.12.2015 

7160 грн.  

Семінар «Загальні збори акціонерів: 
практичні поради, судова практика» 15 грудня  2015 

до 01.12.2015 1980 грн.  
з 02.12.2015 
до 14.12.2015 

2380 грн.  

Семінар «Діяльність органів 
управління та захист прав 
акціонерів» 

16 грудня  2015 
до 02.12.2015 1980 грн.  

з 03.12.2015 
до 15.12.2015 

2380 грн.  

Семінар «Діяльність акціонерного 
товариства на фондовому ринку» 17 грудня 2015  

до 03.12.2015 1980 грн.  

з 04.12.2015 
до 16.12.2015 

2380 грн.  

Практикум «Значні правочини та 
правочини із заінтересованістю: 
порядок вчинення, погодження та 
оформлення. Конфліктні ситуації» 

23 грудня 2015 

до 09.12.2015 
 

2400 грн.  
 

з 10.12.2015 
до 22.12.2015 

2880 грн.  

NEW!!! Вебінар «Українська практика 
корпоративного управління» 28 січня 2016 

Безкоштовно для членів ПАКУ, які 
сплатили щорічний внесок за 2016 
450 грн.  

 
ФОРУМ КОРПОРАТИВНИХ ДИРЕКТОРІВ  12 лютого 2016  

 
Вартість уточнюється  
 

NEW!!! Семінар «Найновіші зміни до 
корпоративного законодавства, що 
відбулися у 2015р., та їх вплив на 
діяльність АТ» 

18 лютого 2016 

до 04.02.2016 
 

1980 
грн.  

За умови 
участі у 
двох 
семінарах 
18 і 19 
лютого 
2016 р. 
вартість 
участі 

з 05.02.2016 
до 17.02.2016 

2380 
грн. 

Практикум «Розкриття особливої та 
регулярної інформації» 
 19 лютого 2016 

до 04.02.2016 
 

1980 
грн.  

з 05.02.2016 
до 17.02.2016 

2380 
грн.  

Професійна  
асоціація 
корпоративного 
управління 



3800 грн.  
Програма «Корпоративний секретар»  

14-18 березня 
2016 

до 29.02.2016  5960 грн.  
з 01.03.2016 
до 11.03.2016 

7160 грн.  

Семінар «Загальні збори акціонерів: 
практичні поради, судова практика» 15 березня 2016 

до 01.03.2016  1980 грн.  
з 02.03.2016 
до 14.03.2016 

2380 грн.  

Семінар «Діяльність органів 
управління та захист прав 
акціонерів» 

16 березня 2016 
до 02.03.2016  1980 грн.  
з 03.03.2016 
до 15.03.2016 

2380 грн.  

Семінар «Діяльність акціонерного 
товариства на фондовому ринку» 17 березня 2016 

до 03.03.2016  1980 грн.  
з 04.03.2016 
до 16.03.2016 

2380 грн.  

Практикум «Розкриття особливої та 
регулярної інформації» 31 березня 2016 

до 17.03.2016 1980 грн.  
з 18.03.2016 
до 30.03.2016 

2380 грн.  

NEW!!! Вебінар «Актуальні питання 
скликання та проведення загальних 
зборів акціонерів»  

07 квітня 2016 

Безкоштовно для членів ПАКУ, які 
сплатили щорічний внесок за 2016 
450 грн.  

NEW!!! Вебінар «Партнерський 
договір» (для власників/директорів 
малих та середніх компаній)   

21 квітня 2016 
 

Безкоштовно для членів ПАКУ, які 
сплатили щорічний внесок за 2016 
450 грн.  

Програма «Корпоративний секретар»  
16-20 травня 2016 

до 02.05.2016  5960 грн.  
з 03.05.2016 
до 13.05.2016 

7160 грн.  

Семінар «Загальні збори акціонерів: 
практичні поради, судова практика» 17 травня 2016 

до 03.05.2016  1980 грн.  
з 04.05.2016 
до 16.05.2016 

2380 грн.  

Семінар «Діяльність органів 
управління та захист прав 
акціонерів» 

18 травня 2016 
до 04.05.2016  1980 грн.  
з 05.05.2016 
до 17.05.2016 

2380 грн.  

Семінар «Діяльність акціонерного 
товариства на фондовому ринку» 19 травня 2016 

до 06.05.2016  1980 грн.  
з 07.05.2016 
до 18.05.2016 

2380 грн.  

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 
КОРПОРАТИВНИХ СЕКРЕТАРІВ           
(м. Київ)  

03-04 червня 2016 

 
Вартість уточнюється!  
 

NEW!!! Семінар «Нові вимоги до 
корпоративного законодавства» 

16 червня 2016 

до 02.06.2016 1980 грн.  

з 03.06.2016 
до 15.06.2016 

2380 грн.  

Практикум «Значні правочини та 
правочини із заінтересованістю: 
порядок вчинення, погодження та 
оформлення. Конфліктні ситуації» 

01 липня 2016  

до 17.06.2016  2400 грн.  
 

з 18.06.2016 
до 30.06.2016 

2880 грн.  

*Протягом кількох років ми йшли назустріч нашим клієнтам і не змінювали вартість участі у семінарах. Вартість 
вказана станом на 01 вересня 2015. Ми залишаємо за собою право змінювати вартість участі в зв'язку зі змінами 
фінансово-економічної ситуації в країні. Дані зміни не торкнуться тих, хто оплатив вартість участі в семінарі.  
Сподіваємось на Ваше розуміння!  
**На програмі 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.  
***У розкладі заходів можливі незначні зміни, слідкуйте, будь ласка, за нашими оголошеннями на сайті  та 
повідомленнями електронною поштою.  

Також у Вас є  можливість замовити для своєї компанії у корпоративному форматі вказані програми, а 
також:  

• «Корпоративне управління в ТОВ»,  
• «Корпоративний директор»(тренінг для членів Наглядових рад),  
• «Корпоративне управління в приватних та сімейних компаніях»(тренінг для власників бізнесу).     

 
З приводу участі у заходах звертайтесь, будь ласка, до Ірини Біляченко  

за тел. +380 44 228-87-59 або +380 44 278-52-12  

або e-mail:  Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua, http://cgpa.com.ua  


