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Питання для обговорення

1. Вимоги чинного законодавства

2. Роль голови Ради

3. Планування засідань Ради

4. Засідання Ради та її комітетів, ухвалення ними рішень

5. Корпоративний секретар компанії та його роль в
організації роботи Ради
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Порядок виконання обов'язків членами НР
ст. 51  Закону «Про акціонерні товариства»

1. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність
членів НР визначаються Законом, статутом АТ,
положенням про НР АТ, а також цивільно-правовим чи
трудовим договором (контрактом), що укладається з
членом НР.

2. Член НР повинен виконувати свої обов'язки особисто і не
може передавати власні повноваження іншій особі.

3. Члени НР мають право на оплату своєї діяльності за
рахунок АТ. Визначення умов оплати покладається на
ЗЗА за затвердженим зборами кошторисом.
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Порядок виконання членами НР власних 
повноважень
ст. 53 та 63  Закону «Про акціонерні товариства»

• Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний
членом НР, може обмежити повноваження свого
представника як члена НР

• Акціонери та член НР, який є їхнім представником, несуть
солідарну відповідальність за відшкодування збитків,
завданих АТ таким членом НР

• З іншого боку, члени НР, як посадові особи АТ, повинні діяти
в інтересах товариства (ч. 1 ст. 63). Яким чином голосувати
членам НР – представникам акціонера, якщо інтереси цього
акціонера є відмінними від інтересів АТ?



Голова Ради: головні завдання

1. Організувати роботу Ради

2. Створити комітети та розподілити обов'язки

3. Забезпечити комунікації з усіма членами Ради

4. Планувати засідання

5. Задавати тон конструктивних та продуктивних дискусій

6. Створити та налагодити роботу «допоміжних» інституцій
(СВА, служби КС, служби комплаенс)

7. Забезпечити конструктивну роботу з виконавчим органом,
врівноважувати авторитет голови виконавчого органу

8. Представляти компанію у зовнішніх стосунках
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Комітети НР
ст. 56 Закону «Про акціонерні товариства»

У ПАТ та АТ, у статутному капіталі якого більше 50% акцій
належить державі, а також АТ, 50 і більше % акцій якого
знаходяться у статутних капіталах господарських товариств,
частка держави в яких становить 100%, обов’язково
утворюються:

• комітет з питань аудиту

• комітет з питань визначення винагороди посадовим особам
товариства (далі - комітет з винагород)

• комітет з питань призначень

Комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути
об’єднані. Комітети складаються виключно або переважно із
членів НР, які є незалежними директорами, і очолюються ними
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Комітети НР
ч. 6 ст. 38; ст. 56 Закону «Про акціонерні товариства»

НР ПАТ приймає рішення з питань, що належать до компетенції
комітету з питань аудиту і комітету з винагород, виключно на
підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо НР
відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого
рішення і передає його комітету для повторного розгляду

Пропозиції комітету при НР ПАТ з питань призначень
незалежних директорів мають «статус» таких, що надані
акціонерами – власниками більш як 5% простих акцій
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Предмет відання комітету НР з питань призначень 
(нова ст. 561 Закону «Про акціонерні товариства»)

1) Розроблення та періодичний перегляд політики (положення) АТ з питань призначень

2) Визначення та рекомендування до схвалення НР кандидатур на заміщення вакантних посад у
виконавчому органі, а у випадках, передбачених статутом або внутрішніми документами АТ -
інших вакантних посад

3) Періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи виконавчого органу та надання
рекомендацій НР щодо будь-яких змін

4) Періодичне оцінювання членів виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам
та звітування щодо зазначеного питання НР АТ

5) Розроблення плану наступництва для посад голови та членів НР, внесення у разі, якщо це
передбачено внутрішніми документами АТ, пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади
членів НР

6) Розроблення плану наступництва для посад виконавчого органу АТ, забезпечення наявності у
виконавчого органу належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські
функції в АТ

7) Надання НР рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також
періодичної ротації членів НР між комітетами
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Предмет відання комітету НР з питань призначень 
(нова ст. 561 Закону «Про акціонерні товариства»)

8) Розроблення та надання НР для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових
осіб органів АТ, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного
ведення справ, захисту та належного використання активів АТ, дотримання вимог
застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання
НР інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм
(питання може передаватися до предмета відання комітету з питань етики у разі його
створення).

9) Забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів НР та виконавчого
органу, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов’язків у запроваджуваній в АТ
моделі корпоративного управління.

Комітет повинен вивчати політику виконавчого органу АТ щодо добору та призначення осіб, які
здійснюють управлінські функції в АТ.

Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб АТ, призначення яких належить до
компетенції НР відповідно до закону чи передбачено статутом, мають бути попередньо
погоджені комітетом з питань призначень.

Голова виконавчого органу АТ при призначенні осіб, які здійснюють управлінські функції, має
погоджувати їхні кандидатури з комітетом з питань призначень.
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Предмет відання комітету НР з винагород 
(нова ст. 562 Закону «Про акціонерні товариства»)

1) Розроблення та періодичний перегляд політики (положення) АТ з питань
винагороди

2) Внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами АТ, пропозицій
акціонерам щодо винагороди членів НР

3) Внесення пропозицій НР щодо винагороди членів виконавчого органу

4) Надання пропозицій до НР щодо винагороди членів виконавчого органу. Такі
пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема,
фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості
та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими
результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та
критеріїв оцінки

5) Надання пропозицій до НР щодо індивідуальної винагороди, що надається члену
виконавчого органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою АТ,
та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів

6) Надання пропозицій до НР щодо форм та істотних умов договорів та контрактів
для членів виконавчого органу
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Предмет відання комітету НР з винагород
(нова ст. 562 Закону «Про акціонерні товариства»)

7) Надання пропозицій до НР щодо ключових показників ефективності та організація
процедур періодичної оцінки їх виконання членами виконавчого органу

8) Надання загальних рекомендацій виконавчому органу щодо рівня та структури
винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції

9) Контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські
функції, базуючись на достовірній інформації, наданій виконавчим органом.

10) У разі якщо АТ застосовуються механізми стимулювання осіб, які здійснюють
управлінські функції, та інших працівників АТ, пов’язаних з участю в акціонерному
капіталі, до компетенції комітету також належать:

1) надання пропозицій НР щодо загальної політики використання таких схем;

2) визначення обсягу інформації, що надається з цього питання у річному звіті;

3) надання пропозицій НР щодо механізмів такого стимулювання з аргументуванням
таких пропозицій.
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Предмет відання комітету НР з аудиту
(нова ст. 563 Закону «Про акціонерні товариства»)

1) Здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається
АТ, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських
методів, що використовуються АТ та юридичними особами, що
перебувають під контролем АТ

2) Перегляд не менше 1 разу на рік ефективності здійснення внутрішнього
аудиту та систем управління ризиками

3) Надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення
та звільнення керівника відділу внутрішнього аудиту та відділу бюджету
або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання
бюджетування

4) Складання проекту бюджету НР АТ та подання його на затвердження
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Предмет відання комітету НР з аудиту
(нова ст. 563 Закону «Про акціонерні товариства»)

5) Щодо зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) АТ:

1) надання рекомендацій НР щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення
зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та умов договору з ним

2) контроль незалежності та об’єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської
фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг

3) встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не
підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки комітетом або
допустимі без рекомендації комітету

4) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування
керівництва на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором
(аудиторською фірмою)

5) дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення
зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких
необхідних дій
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Засідання Наглядової ради

•Показником ефективності НР є складання плану
роботи ради на рік та розкладу чергових очних
засідань
• Розгляд яких питань можливо й необхідно планувати?

• Чи потрібно на рік вперед визначати дати чергових
засідань? Чи це є можливим?

•Періодичність та місце проведення
• Скільки засідань на рік має проводити «нормальна» Рада?

• Чи обов'язково збиратися за місцезнаходженням компанії?

• Яке місце вважати місцем проведення заочного засідання?
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Кількість засідань Рад публічних компаній  
Великобританії та США (дослідження Spencer Stuart, 2009)

Кількість засідань Ради 
протягом року

% від числа опитаних АТ

Великобританія 2009(2008) США 2009 (2004)

4 и менее 3% (4.7%) 4% (7%)

5 8.7% (3.3%) 9% (16%)

6 13.3% (14.2%)

58% (52%)
7 12% (14.7%)

8 22.7% (17.6%)

9 14.7% (14.7%)

10 12.7% (11.5%)

16% (15%)11 6.7% (7.4%)

12 4% (8.2%)

Более 12 2% (3.5%) 13% (10%)
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Засідання Наглядової ради

• Порядок скликання
• У яких випадках важливо детально врегулювати порядок скликання

та проведення засідань Ради?
• Хто скликає засідання Ради? Хто вирішує, чи буде воно «очним» або

«заочним»?
• Хто повинен мати право вимагати скликання Ради?

• Формування порядку денного, проектів рішень та матеріалів
до засідання Ради
• Що таке порядок денний Ради?
• Які матеріали мають бути підготовленими до кожного питання?
• Скільки часу потрібно члену Ради для опрацювання матеріалів до

засідання?
• Хто готує та доповідає питання під час його розгляду на засіданні?
• Чи реально вирішувати «розпорядчі» питання щодо наступного

засідання Ради на попередньому засіданні?
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Засідання Наглядової ради

• Порядок визначення кворуму
• Чи правильно встановлювати кворум для засідань Ради в принципі?
• Кворум «у відсотках» або «в персонах»?
• Кворум рахувати від реальної кількості членів Ради чи від кількості,

визначеної у статуті?
• Від чого може залежати кворум Ради?
• Як визначити кворум на «заочних» засіданнях Ради?
• Скільки разів визначається кворум засідання (а якщо хтось раніше

пішов)?

• Порядок обговорення, регламент засідання
• Чи є можливим розглянути питання, що не були включені до порядку

денного?
• Черговість розгляду питань порядку денного
• Застосування оргтехніки, слайдів та інших засобів оптимізації

процесу обговорення
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Засідання Наглядової ради

• Порядок голосування
• Руками? Бюлетенями? Занесення власної точки зору до

протоколу власноруч?
• Таємне голосування?
• Голова Ради голосує останнім?
• Переліки питань, що потребують одностайності,

кваліфікованої та/або простої більшості голосів
• Порядок оформлення та зберігання протоколів засідань



19

Засідання Наглядової ради

• Питання застосування технічних заходів для забезпечення
проведення засідань, фіксації їх ходу та результатів
• Відео конференція – очне засідання!
• Аудіо (відео) запис: хто робить, хто НЕ робить, «правовий

статус» цифрового носія;
• Можливість та порядок відновлення втраченого

протоколу засідання Ради по аудіо (відео) запису
• WEB - портал Ради: міф чи реальність?
• Можливість та процедури проведення спільних засідань

Ради та виконавчого органу
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Засідання Наглядової ради

• Можливість та процедури проведення «заочних» засідань
• Під час проведення «заочних» засідань відсутній етап

обговорення порядку денного
• З огляду на це, чи всі питання можуть розглядатися у

такий спосіб?
• Порядок розсилки бюлетенів для голосування
• Строк та порядок отримання заповнених бюлетенів
• Чи можливо під час голосування повідомляти директорам,

хто вже проголосував і яким чином?
• Якщо директор не проголосував, вважати його таким, що

не брав участі у засіданні?
• Якщо бюлетені не отримані в строк – голосування

закінчено, рішення не прийнято?



Корпоративний секретар – посадова особа, що здійснює
правове, організаційно - технічне забезпечення та координацію
роботи органів управління, обмін інформацією між ними та
акціонерами, виконує інші завдання відповідно до Положення
«Про корпоративного секретаря товариства»

Корпоративний секретаріат – структурний підрозділ АТ, що
складається з помічників КС та інших фахівців, завданням яких є
забезпечення виконання КС усіх покладених на нього обов'язків
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Корпоративний секретар компанії
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Наявність корпоративного секретаря в ПАТ
стає обов’язковою

1. З 01.01.2016 встановлено нові вимоги щодо внесення
цінних паперів до біржового реєстру1 (лістинг 1 та 2
рівнів), а також внесення до біржового реєстру облігацій
(лістинг 1 рівня), зокрема - запровадження емітентом
цінних паперів посади корпоративного секретаря.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про акціонерні
товариства» ПАТ зобов’язане пройти процедуру
включення акцій до біржового реєстру та залишатися у
ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Ця вимога
набере чинності для всіх ПАТ з 01.01.2018.

__________________________________________________________________________________________

1 Набрали чинності пп. 2 та 3 п. 4 Рішення НКЦПФР від 06.08.2015 № 1217
«Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових
бірж».



Правові засади діяльності корпоративного
секретаря акціонерного товариства
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1. Закон України «Про акціонерні товариства»:
ч. 4 ст. 56: НР за пропозицією голови НР у встановленому
порядку має право обрати корпоративного секретаря. КС є
особою, яка відповідає за взаємодію АТ з акціонерами та/або
інвесторами

2. «Принципи корпоративного управління», затв. рішенням
НКЦПФР від 22.07.2014 № 955:
3.1.16. З метою ефективного організаційного та
інформаційного забезпечення діяльності органів товариства,
належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб
товариству доцільно запровадити посаду корпоративного
секретаря.

3. Класифікатор професій ДК 003-2010:
код КП 1231: «Секретар корпоративний»
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1. Забезпечення дотримання компанією корпоративних
процедур, передбачених чинним законодавством та
«найкращою практикою» корпоративного управління

2. Побудова ефективної взаємодії між акціонерами та
Компанією, а також НР та менеджментом

3. Організаційне та юридичне забезпечення діяльності НР, її
комітетів, ЗЗА та виконавчого органу компанії

4. Впровадження процедур, які забезпечують керованість
компаній, що входять до складу групи

Роль Корпоративного секретаря
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Функції КС

в АТ

«Зубр» 

корпоративного 

права?

Ролі Корпоративного секретаря


