ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВИХ РАД

КОРПОРАТИВНИЙ
ДИРЕКТОР
АКТУАЛЬНІСТЬ
Особливо актуальною Програму робить введення в дію законів України, відповідно до яких є обов’язковим:
(а) запровадження Наглядових рад в державних компаніях;
(б) обрання до складу Наглядових рад банків, публічних та державних компаній
незалежних директорів;
(в) створення комітетів Наглядових рад з питань аудиту, призначень та винагород.
Зазначені новели законодавства закладають основу для появи в Україні осіб, що професійно виконуватимуть функції незалежних членів Наглядових рад акціонерних товариств. Програма розрахована саме на
таких осіб та повністю адаптована до вимог чинного законодавства України.

ОРГАНІЗАТОРИ

ЗА ПІДТРИМКИ ПАРТНЕРІВ

ДЛЯ КОГО

УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ ДОЗВОЛИТЬ

•
•
•

•

для членів Наглядових рад акціонерних товариств
для членів Правлінь акціонерних товариств
для кандидатів на зазначені посади

НА ПРОГРАМІ ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ
•
•
•
•

•
•
•
•

Яким чином узгодити інтереси співвласників компанії? Як і навколо яких цілей будувати домовленості
з партнерами по бізнесу?
Які інструменти управління компанією переконають партнерів та інвесторів в тому, що їх інтереси
надійно захищені?
Які механізми дозволяють власнику ефективно контролювати бізнес, не знаходячись в кріслі виконавчого
директора?
Як забезпечити, щоб найманий менеджер працював
в інтересах акціонерів? Що записати в контракті з
директором? Від яких саме показників повинна залежати оплата його роботи?
Хто і як повинен розробляти і затверджувати стратегію компанії та здійснювати контроль над її втіленням
у життя?
Як залучити інвестиції в бізнес на максимально вигідних умовах, не втративши корпоративного контрою?
Що повинен знати та вміти член Наглядової ради
для ефективного виконання власних повноважень?
Як забезпечити економічну безпеку компанії?

•
•
•
•
•

Чітко розмежувати та врегулювати у Статуті повноваження власника та менеджера щодо управління
компанією;
Сформувати професійну та ефективно працюючу
НР у власній компанії;
На прикладах реально діючих компаній взяти участь
у змодельованих ситуаціях ухвалення НР стратегічних рішень;
З’ясувати роль НР в попередженні та врегулюванні
корпоративних конфліктів;
Навчитися оцінювати результати роботи НР в цілому
та кожного з її членів;
Ознайомитися з практикою діяльності НР вітчизняних
та іноземних АТ.

НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ВЖЕ ПРОЙШЛИ
Представники багатьох провідних українських компаній, серед яких НАК «Нафтогаз України», ПАТ
«АрселорМiттал Кривий Рiг», Консорціум «Індустріальна група», ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», ПАТ «Київобленерго», Державний концерн «Укроборонпром», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Укрзалізниця», ПрАТ «Vodafone Ukraine»
та ін.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ВСТУП ДО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
•
Визначення та основні елементи моделі корпоративного
управління
•
Головні переваги якісного корпоративного управління
•
«Світові стандарти» та «найкраща практика»
корпоративного управління
•
Проблематика оцінки рівня корпоративного управління
•
Підходи до побудови ефективної моделі корпоративного
управління в компанії (групі компаній)

РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (НАГЛЯДОВА РАДА):
РОЛЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ
•
Визначення та основні елементи моделі корпоративного
управління
•
Головні переваги якісного корпоративного управління
•
«Світові стандарти» та «найкраща практика»
корпоративного управління
•
Проблематика оцінки рівня корпоративного управління
•
Підходи до побудови ефективної моделі корпоративного
управління в компанії (групі компаній)

ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ РАДИ
•
Процедури підбору кандидатів на посади в Раді та
планування наступності
•
Збалансована Рада:
Кількісний склад Ради
Співвідношення різних типів директорів у Раді (виконавчі,
не виконавчі, незалежні)
•
Оптимальне поєднання знань, досвіду та особистих якостей
директорів

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ
•
Нормативне врегулювання діяльності Ради (положення про
Раду, договір з членом Ради)
•
Роль голови Ради
•
Комітети Ради (з аудиту; винагороди; з питань призначень;
стратегії тощо)
•
Планування засідань Ради
•
Засідання Ради та її комітетів, ухвалення ними рішень
•
Служби внутрішнього аудиту та Корпоративного секретаря,
як ресурси Ради
РОЛЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ В РОЗРОБЦІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ
•
Рішення стосовно стратегії компанії та контроль за їх
виконанням
•
Ефективні процедури підготовки та прийняття рішень
Радою
•
Ризики виконання стратегії та контроль за ними з боку Ради
•
Дії ради у випадках виникнення криз, непередбачуваних
проблем, конфліктних ситуацій, провалів в реалізації
проектів
УХВАЛЕННЯ РАДОЮ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ З РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА (РОЗГЛЯД СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ НА
ПРИКЛАДАХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ)
•
Якими мають бути процедури прийняття рішень щодо
інвестиційних проектів?
•
Яку інформацію повинні отримати члени Ради щодо
інвестиційного проекту?
•
Які питання слід поставити топ-менеджменту щодо
інвестиційних проектів

ВЗАЄМОДІЯ КОМПАНІЇ З ІНВЕСТОРАМИ. РОЗРОБКА ТА
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ
•
Стратегія фінансування бізнесу: фактори, складові,
розробка, реалізація
•
Структура капіталу компанії і вартість залучення капіталу на
практиці
•
Боргове фінансування
•
Залучення капіталу фондів прямого інвестування: умови
угоди, оцінка вартості, досвід
•
Переваги та недоліки публічності: висновки з досвіду
українських компаній
•
Підготовка компанії до первинного розміщення акцій: вибір
ринку, послідовність дій, витрати, типові помилки

РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ РАДИ ЩОДО ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ. ДІЯЛЬНІСТЬ АУДИТОРСЬКОГО
КОМІТЕТУ РАДИ
•
Роль Ради у відносинах з інвесторами
•
Яку інформацію повинен надати топ-менеджмент Раді?
•
Яка корисна інформація може бути отримана з фінансової
звітності?
•
Як виявити потенційні проблеми та ризики?
•
За якими показниками повинна оцінюватись
результативність роботи менеджменту компанії?

ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ РАДОЮ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
СИСТЕМИ ОПЛАТИ ВИЩОГО ВИКОНАВЧОГО КЕРІВНИЦТВА
КОМПАНІЇ. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ РАДИ З ВИНАГОРОД
•
Світовий досвід узгодження інтересів акціонерів та
менеджменту: як платять топ-менеджерам у світі?
•
Переваги та недоліки різних підходів до оплати топменеджменту
•
Які питання щодо системи оплати вищого виконавчого
керівництва повинна поставити Рада?

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РАДИ. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ
РАДИ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
•
Формальні процедури оцінки ефективності роботи Ради в
цілому та її окремих членів
•
Основні питання, що розглядаються під час оцінки
•
Практичні поради щодо процедур оцінки
•
Винагорода членів Ради: тенденції, приклади, рекомендації

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ В УПРАВЛІННІ
КОМПАНІЄЮ (SUCCESSION PLANNING) ЯК ЗАВДАННЯ РАДИ.
ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ РАДИ З ПРИЗНАЧЕНЬ
•
Основні плани наступності, які зазвичай складаються
•
Рекомендації щодо процесу складання планів
•
Складові плану наступності керівництва для
непередбачених ситуацій
•
Припинення повноважень директора (розгляд кейсу «HP»)

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ – 2 МОДУЛІ ПО 2 ДНІ

СПІКЕРИ ПРОГРАМИ

МАРК ІВАШКО

ОЛЕКСАНДР ОКУНЄВ
Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління. Відомий фахівець корпоративного права в Україні з багаторічним досвідом реалізації консалтингових проектів Міжнародної
фінансової корпорації IFC, Міжнародного інституту бізнесу та
Українського інституту корпоративного управління.

Директор Diligent Capital Partners. Член Наглядової ради групи
компаній «Нова пошта», член комітетів з фінансів/аудиту та
корпоративного управління (2016-2017). Співзасновник Horizon Capital. Отримав ступінь MBA Гарвардського університету.

ІРИНА СТАРОДУБОВА

СЕРГІЙ ГОНЧАРЕВИЧ
Засновник та керуючий партнер Capital Times. Керує напрямом
«Корпоративні фінанси». Має 15 річний досвід роботи в
інвестиційній сфері на ринках Росії, країн СНД і Східної Європи.
Отримав ступінь Senior Executive MBA в Бізнес школі МІМ-Київ.

Асоційований партнер Capital Times. Партнер фонду прямих
інвестицій Horizon Capital (2005-2015). CEO, CFO кондитерської
компанії АВК (1995-2005). Брала участь у закритті 18-ти M & A
угод в якості стратегічного, фінансового інвестора в Україні та
Молдові. У 2003 році увійшла в рейтинг топ-20 кращих кризових
менеджерів України.

ДЖЕЙСОН ПЕЛЛМАР
Керівник регіонального офісу Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні та Білорусі з 2017 р. В IFC працює з 2010 р. З
2014 по 3017 р. відповідав за розвиток нового бізнесу в М’янмі,
Південно-Східна Азія. 2010-2014 рр. керував командами IFC в
Стамбулі, Туреччина, які реалізували серію інвестицій в секторі
інфраструктури в регіоні Європи, Близького Сходу та Північної
Африки. До роботи в IFC Був керуючим портфелем енергетичних
активів компанії «Дженерал Електрік», США. Має ступінь Магістра
міжнародних фінансів та досліджень Росії і Євразії Університетe
Джона Гопкінса.

СЕРГІЙ ПОГРЕБНОЙ
Партнер Sayenko Kharenko, має понад 20-річний досвід юридичної практики, спеціалізується на супроводженні складних
судових процесів, інвестиційних проектів, корпоративній безпеці,
корпоративному праві та управлінні, M&A, цінних паперах. Має
понад 25-річний досвід в сфері корпоративної безпеки. Голова
правління Асоціації професіоналів корпоративної безпеки.
Член Американського товариства промислової безпеки (ASIS
International), Асоціації правників України та Американської
торгівельної палати в Україні.

Детальніше:
www.cgpa.com.ua
+380 44 228 87 59,
+380 44 278 12 52,
+380 50 696 60 62

ДЕН ПАСЬКО
Керуючий партнер Diligent Capital Partners. Голова Наглядової
ради компанії «Нова пошта» (2016-2017). Радник Прем’єр-міністра
та Адміністрації Президента з питань дерегуляції. Член Національної Ради Реформ України та співавтор ініціативи «Професійний
уряд». Президент Гарвардського клубу в Україні.

ОЛЕНА ВОЛЬСЬКА
Керуючий партнер та директор консалтингової компанії EBS.
Досвід в управлінні проектами з впровадження SAP, в створенні
стратегії розвитку, реорганізації та перетворення компанії, фінансового планування, розробки управлінської звітності, оцінки
ризиків та внутрішнього контролю впровадження ERP систем.

ЯРОСЛАВ КІНАХ
Президент Іскандер Енерджі (Iskander Energy Corporation).
Понад 25 років працював у сфері корпоративних і міжнародних
фінансів в ТД Банк (Toronto Dominion Bank). З 1995 по 1999 р
очолював представництво ЄБРР в Україні. У різні роки був
радником прем’єр-міністра України, керівництва м.Києва в
рамках проектів технічної допомоги уряду Канади, проекту
розміщення єврооблігацій і т.п. Директор «Блек Айрон Інк»
(Black Iron Inc), представленої на фондовій біржі Торонто, а також
«ДеНово», приватної української компанії, яка працює в сфері
високих технологій. Має ступінь MBA Університету Колумбії.

Контактна особа
Ірина Біляченко
Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua

