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 II Міжнародний форум корпоративних директорів.  відбудеться 05 грудня 

2017 року в м. Киеві. 

 Роль Наглядових рад в побудові моделей корпоративного управління як 
державних, так і приватних компаній важко переоцінити. Саме на якість Рад і 
топ-менеджерів завжди звертають увагу банки, ділові партнери, інвестори. 

 Події останніх двох років показують, що в Україні, нарешті, відбулися 
позитивні зрушення у ставленні до Наглядових рад і їх членів — корпоративних 
директорів.' 

 5 грудня 2017 року провідні фахівці зустрінуться на II Міжнародному форумі 
корпоративних директорів, щоб обмінятися досвідом, обговорити новації 
законодавства і розглянути кращі кейси по створенню і роботі ефективної Наглядової 
Ради. 

 Програма заходу прагматична - вона складається із вже реалізованих кейсів 
українських компаній, які зробили перші успішні кроки на шляху впровадження 
інновацій та імплементації міжнародної практики у свою систему корпоративного 
управління.  

Ключові питання для обговорення: 

• Формування ефективної Наглядової ради, забезпечення збалансованого 
складу команди директорів 

• Введення до складу Ради незалежних директорів 

• Лідерство Ради у розробці корпоративної стратегії компанії 

• Підбір і номінації Радою головного виконавчого директора компанії 

• Оцінка роботи Ради. 

 

До участі запрошуються: 

 

• власники бізнесу 

• представники державних органів, які здійснюють управління державними 

корпоративними правами 

• члени Наглядових Рад (в тому числі незалежні директори) 

• виконавчі керівники компаній (в тому числі державних) 

• представники українських та міжнародних інвестиційних і фінансових 

організацій 

• експерти, консультанти, фахівці, що працюють в сфері корпоративного права 

та управління. 

Серед спікерів: 

• Джудіт Гоф, Посол Великої Британії в Україні 

• Джейсон Пеллмар, Голова Регіонального представництва IFC в Україні та 

Білорусії 

• Петро Чернишов, президент «Київстар» 

• Ерік Вермулен, Професор комерційного і фінансового права Тілбургского 
універститету та Центру економіки та права при Тілбургскому університеті. 
Керівник служби корпоративного управління, віце-президент компанії Philips 
Lighting (Нідерланди) 

• Олена Волошина, керівник діяльності IFC в Україні 



• Оляна Гордієнко, директор з управління Європейського банку 
реконструкції і розвитку (ЄБРР) 

• Ігор Мітюков, голова Наглядової ради ПАТ «Національний депозитарій 

України» 

• Володимир Ігонін, координатор практики корпоративного права / М&А 
ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» 

• Олексій Долгіх, керуючий партнер Українського офісу компанії Boyden Global 
Executive Search 

• Андрій Бойцун, Радник з питань реформи державних підприємств та 
приватизації Стратегічної групи радників з підтримки реформ 

• Наталія Бойко, Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості 
України з питань європейської інтеграції 

• Всеволод Ковальчук, керівник ДП «НЕК «Укренерго» 

• Владислав Бурда, засновник та президент сімейної компанії RedHead Family 
Corporation, засновник та президент Асоціації власників сімейних компаній 
FBN-Україна 

• Андрій Федорів, засновник компанії FEDORIV 

• Павло Шеремета, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі 
України; засновник Майстерні стратегій PRORYV 

• Олександр Окунєв, голова Правління Професійної асоціації корпоративного 

управління 

 Детальна програма на сайтах: www.cgpa.com.ua та www.eventenvoy.com.ua. 

 З питань участі Ви можете звертатися за тел. +380 44 22-88-759, 
221 26 35 або e-mail: info@cgpa.com.ua, info@eventenvoy.com.ua. 

Організатори: Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) і 
Міжнародна фінансова корпорація (IFC). 
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