Детальна програма короткострокового заходу
"Практикум. Розбір типових прикладів корпоративного шахрайства"
Дата проведення: 16.04.2022, початок о 14.00
Онлайн захід з застосуванням платформи Zoom
№

Підтеми

Орієнтовний
час, хвилини

1

Класичні юридичні фікції, ключові принципи Договірного
права

15

2

Шахрайство з залученим капіталом та службова розтрата. Два
цивілізаційні підходи до набуття чужого у розвинутих
економіках, та в країнах, що розвиваються.

10

3 Аналіз створення, ходу існування та причин занепаду
Голландської Ост-Індійської компанії
4 Найрозумніші хлопці в кімнаті Enron

25
15

Carillion зробимо завтра кращим місцем для нас або як
5 вививести найбліьшого підрядника корони з ринку за лічені
місяці
6 Теранос. Казка про стартапи на крові для Міноборони США

15
15

7 Zenefits. Розбита мрія або єдиноріжка з творчим відділом
продажів

10

8 Hin Leong. Хін Леонг. Сингапур. Не буду засмучувати тата,
обвалю фондовий ринок регіону

10

9 Thomas Cook. Історія про те, як Brexit і великий касовий розрив
поховали провідного туристичного оператора Великобританії
10 The Waste Management, Inc. 1998 Fraud Scandal

10
10

11 Wirecard. Аналіз маніпуляцій з платіжними системами у
Німеччині
12 Luckin Coffee. Аналіз провального стартапу на каві у Китаї
13 Volkswagen і браковані машини

10
10
10

14 Lehman Brothers Scandal (2008) і початок світочвої фінансвої
кризи 2008 року
15 Укрзалізниця справа Вог Аеро Джет
16 Укрзалізниця і ТСК
17 Офіс генерального прокурора vs. Дельта БАНК
18 Інші кейси
19 Відповіді на запитання та підсумки
Всього хвилин
5 академічних годин це у хвилинах
у астрономіч них годинах

10
10
10
10
10
10
225
225
3,75

Інформація про лектора: Павлова Надія Євгеніївна, адвокат (свідоцтво про право на
зайняття адвокатською діяльністю РН 1619), не практикуючий аудитор (сертифікат
аудитора № 007627), непрактикуючий внутрішній аудитор (сертифікат № 00189),
Магістр торгового права Единбурзького університету/Коледж гуманітарних та
соціальних наук (Сполучене Королівство Великої Британії та північної Ірландії)
(Диплом В022311), бакалавр міжнародних відносин (Диплом про вищу освіту КВ
№41558258 Київський національний університет імені Тараса Шевченка), бакалавр
обліку та аудиту (Диплом про вищу освіту КВ № 41833166 Національна академія
статистики, обліку та аудиту), керуючий партнер АО «АТТОРНЕЙС», член Гільдії
професійних внутрішніх аудиторів України.
Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у
вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не
буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Цей практикум включає огляд і у випадку аналізу справи, де відсутній остаточний
вирок суду, про це буде прямо зазначено.

