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Тип ради, як визначна характеристика 
моделі корпоративного управління

США, Великобританія, країни «Британської ради»:

• Фондова біржа, як основа фінансової системи

• Велика увага захисту дрібних акціонерів, які складають
переважну більшість

• Акціонери зазвичай безпосередньо не керують бізнесом
власних компаній

• Мінімальна частка держави у корпоративному секторі

• Незначна роль холдингових та інших подібних структур

• Прецедентне право

• Головний виклик – контроль та врівноваження влади
найманих виконавчих директорів
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Англо-саксонській моделі корпоративного 
управління притаманна однорівнева рада
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Рада директорів

До складу входять

директори:

1. Виконавчі

2. Не виконавчі

(незалежні)

Притаманно США,

Великобританії,

Канаді, Індії,

Австралії тощо

Невиконавчі директори

Виконавчі директори
СЕО

СFО



Тип ради, як визначна характеристика 
моделі корпоративного управління

Німеччина, інші країни континентальної Європи:

• Біржа не так розвинена, основою фінансової системи є банки

• Великий державний сектор в економіці

• Кодекси замість судового прецеденту

• Дрібних акціонерів небагато

• Великі акціонери (інституціональні інвестори) зазвичай беруть
активну участь у власному бізнесі, мають ресурси та мотивацію
контролювати менеджмент

• Значна роль представників працівників у Раді

• Головний виклик – збалансування інтересів великих акціонерів
та працівників
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Німецькій моделі корпоративного 
управління притаманна дворівнева рада

Наглядова рада

Притаманна 

Німеччині, деяким 

іншим країнам 

континентальної 

Європи, Україні Виконавчий орган



Одно- та дворівнева рада: світові 
тенденції

Однорівнева модель:
• є єдино можливою у США; Великій Британії; Туреччині; Іспанії

• дозволена до використання на законодавчому рівні майже в усьому світі

• мінливі тренди у питаннях кількісного складу та співвідношення виконавчих та
невиконавчих директорів

• у США за 10 останніх років частка незалежних директорів у РД публічних
компаній зросла з 77 до 84%, у 57% компаній всі директори окрім СЕО є
назалежними

• у Європі 43% директорів є незалежними (Франція 62%; Італія 50%;
Великобританія 60%; Швейцарія 85%; Фінляндія – 80%; Німеччина 43%;
Нідерланди 62%; Росія – 39%; Туреччина 34%)

Дворівнева модель:
• як єдино можлива передбачена тільки законодавством Німеччини та ще 2-3

країн (включаючи Україну)

• навіть німці визнають однорівневу модель більш релевантною наразі

• багато країн передбачає можливість використання як однорівневої, так і
дворівневої моделі
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Співвідношення кількості дворівневих та однорівневих
рад у провідних компаніях різних країн у 2014 році*
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Країна Кількість компаній 
досліджено

Співвідношення дво- та 
однорівневих рад 

Бельгія 56 7/49

Франція 40 5/35

Італія 100 4/96

Нідерланди 50 41/9

Данія 25 17/8

Фінляндія 25 20/5

Норвегія 25 4/21

Швеція 50 5/45

ПАР 72 1/71

Швейцарія 20 12/8

* Матеріали досліджень SpencerStuart



Україна та німецька модель 
корпоративного управління

• Тільки дворівнева модель

• Відсутність загального розуміння ролі та завдань НР

• Підміна пошуку та обговорення рішень на засіданнях НР їх юридичним
оформленням

• Відсутність незалежних директорів

• Підміна професійних директорів «представниками акціонера» із
завданням на голосування

• Запровадження незалежних директорів до складу НР банків та компаній зі
значною державною часткою

• Поява практики спільного обговорення питань НР та Правлінням в АТ

• Необхідність у певних випадках приймати спільні рішення СР та Правління
у банках
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Правовий статус Наглядової ради
ч. 1 та 2 ст. 51 Закону «Про акціонерні товариства»

• Здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції,
визначеної статутом та Законом, здійснює управління АТ, а
також контролює та регулює діяльність виконавчого органу

• Є обов'язковою для АТ з кількістю акціонерів 10 і більше. В
разі відсутності НР її повноваження здійснюються ЗЗА



Класик менеджменту про Ради у США у 
60 - ті роки XX століття

Piter F. Drucker «The practice of  management», 1955, 1992

Основні варіанти:
1. «Внутрішня» Рада - складається з

топ-менеджерів, які зустрічаються
кожний перший понеділок місяця,
щоб обговорити та схвалити те,
що вони самі ж і роблять протягом
попередніх 29 днів

2. «Декорація» - Рада, членами якої
призначаються відомі люди, яка,
однак, не отримує потрібної
інформації, не має ніякого впливу та
бажання щось робити

3. «Сімейна» Рада - місце зустрічі
членів родини, які активно
займаються бізнесом, та удів
колишніх партнерів

Основні причини:
1. Розрекламоване відсторонення

власників від управління

2. Ускладнення бізнес - процесів

3. Проблеми з підбором фахівців,
в яких би знайшовся час на
засідання в Раді, і які сприймали
б це заняття всерйоз
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Практика свідчить, що ради не завжди 
відповідають на виклики сучасності

• У 2016 році Yahoo продали за $ 4.8 млрд., тоді як у 2000
році її ринкова капіталізація складала $ 125 млрд.

• У 1985 році у компанії Kodak працювало 64 000
працівників, а у 2015 – лише 1600

• Приватбанк в Україні

• Сумні історії можна продовжувати – Motorola; Nokia;
Enron; Sony…
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Кейс Facebook
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Фактори, що впливають на визначення 
ролі Ради у компанії

1. Тип компанії (публічна, сімейна, державна тощо)

2. Етап розвитку бізнесу, на якому знаходиться компанія

3. Масштаби та складність бізнесу

4. Структура власності компанії

5. Бачення основних власників (чим вони хочуть керувати
– компанією, активами чи фінансами?)

6. Актуальність залучення зовнішніх інвесторів
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Три рольових типи Ради

1. «Сторожовий пес»
• Затверджує стратегію та контролює її виконання
• Сфокусована на контрольних функціях
• Є гарантом для стейкхолдерів

2. «Опікун»
• Залучена до розробки стратегії
• Члени Ради консультують та допомагають менеджерам

порадами, бізнесовими контактами тощо

3. «Пілот»
• Розробляє й затверджує стратегію й жорстко контролює її

реалізацію
• Діє проактивно, залишаючи топ-менеджерам роль виконавців
• У певних випадках члени Ради діють від імені компанії як

виконавчі директори
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1. Здійснення GOVERNANCE (див. слайд 4

презентації 1)

2. Забезпечення постійної еволюції та адаптації

компанії до умов висококонкурентного

глобального ділового середовища, коли «швидкі

зміни – єдине, що є стабільним»
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Наглядова рада: основні завдання



Основні зони відповідальності Ради
Рекомендації ОЕСР

1. Розробка корпоративної стратегії, місії компанії

2. Призначення та зміна вищих керівників

3. Контроль та моніторинг діяльності вищого керівництва

4. Розробка та запровадження ефективних механізмів
внутрішнього контролю фінансово-економічного стану АТ

5. Турбота про інтереси акціонерів

6. Підготовка та розкриття інформації про діяльність
компанії

7. Моніторинг власної діяльності
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Пріоритети у діяльності ради

18

Орієнтовані назовні

Орієнтовані всередину

Спрямовані на поточний 
стан і минуле

Спрямовані на майбутнє

Джерело: C. Pierce, The Effective Director. London: Kogan Page, 2002: 3–8.



Пріоритети у діяльності ради
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Завдання, орієнтовані назовні, спрямовані на майбутнє:

1. Визначення мети організації, її бачення та цінностей

2. Фокус на спрямуванні діяльності організації та
встановлення темпів її зростання



Пріоритети у діяльності ради
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Завдання, орієнтовані всередину, спрямовані на майбутнє:

1. Визначення стратегії та структури, а саме:

• Аналіз можливостей, загроз та ризиків зовнішньої середи
та оцінка їх впливу на бізнес

• Оцінка поточних та майбутніх сильних та слабких сторін та
ризиків організації (внутрішніх)

• Обрання стратегічних концепцій розвитку та способів їх
впровадження

• Визначення бізнес-планів

• Забезпечення того, щоб структура та ресурси організації
були у змозі підтримувати впровадження стратегії



Пріоритети у діяльності ради
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Завдання, орієнтовані всередину, спрямовані на поточний
стан та у минуле:

1. Делегування та контроль виконавчого органу, а саме:

• Делегування виконавчому органу повноважень щодо
запровадження політик, стратегій, бізнес-планів

• Встановлення критеріїв здійснення моніторингу та оцінки
запровадження політик, стратегій, бізнес-планів

• Призначення, взаємодія з вищим керівництвом та
контроль над ним



Пріоритети у діяльності ради
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Завдання, орієнтовані назовні, спрямовані на поточний стан та
у минуле:

1. Звітувати перед акціонерами та нести відповідальність
перед стейкхолдерами, а саме:

• Забезпечити ефективну взаємодію з акціонерами

• Ідентифікувати всіх стейкхолдерів та зрозуміти їх інтереси

• Сформувати бачення та стратегію щодо повного (часткового)
врахування (неврахування) інтересів акціонерів та стейкхолдерів

• Здійснювати моніторинг відносин з акціонерами та
стейкхолдерами

• Системно будувати позитивний імідж компанії за сприяння
акціонерів та стейкхолдерів



Практична вправа «Пріоритети у 
діяльності ради»
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1. Розташуйте повноваження НР, визначені чинним
законодавством України, у матриці «два-на-два»

2. Прокоментуйте отриманий результат



Для обговорення: повноваження Ради, 
визначені чинним законодавством України

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність АТ, крім
тих, що віднесені до виключної компетенції ЗЗА цим Законом, та тих, що
рішенням НР передані для затвердження виконавчому органу;

1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу АТ,
вимоги до якого встановлюються НКЦПФР, крім вимог до положення про
винагороду членів виконавчого органу АТ - банку, які встановлюються НБУ;

1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу АТ, вимоги
до якого встановлюються НКЦПФР, крім вимог до звіту про винагороду членів
виконавчого органу АТ - банку, які встановлюються НБУ;

2) підготовка порядку денного ЗЗА, прийняття рішення про дату їх проведення
та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання
акціонерами позачергових ЗЗА;

2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання ЗЗА наглядовою
радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;

2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових ЗЗА;
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Для обговорення: повноваження Ради, 
визначені чинним законодавством України

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних
паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених
Законом;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого
органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами
виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого
органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів АТ;
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Для обговорення: повноваження Ради, 
визначені чинним законодавством України

11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту;

11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з
працівниками підрозділу внутрішнього, встановлення розміру їхньої
винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) АТ
достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства,
опублікування АТ інформації про принципи (кодекс) корпоративного
управління товариства;

11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за
результатами його розгляду у разі віднесення статутом АТ питання про
призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної
компетенції НР;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим
Законом;
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Для обговорення: повноваження Ради, 
визначені чинним законодавством України

13) обрання аудитора АТ для проведення аудиторської перевірки за
результатами поточного та/або минулих років та визначення умов договору,
що укладатиметься з таким аудитором, встановлення розміру оплати його
послуг;

13-1) затвердження рекомендацій ЗЗА за результатами розгляду висновку
зовнішнього незалежного аудитора АТ для прийняття рішення щодо нього;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути
повідомлені про проведення ЗЗА та мають право на участь у ЗЗА;

16) вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших
об'єднаннях;

16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних
особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
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16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію
структурних та/або відокремлених підрозділів АТ;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції НР, у разі злиття,
приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину
або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про
надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю;

19) визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок
виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна АТ та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним;

21) прийняття рішення про обрання ДУ, яка надає АТ додаткові послуги,
затвердження умов договору, що укладатиметься з нею;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону.
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