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Питання для обговорення

1. Типи та розмір Рад

2. Переваги збалансованої Ради

3. Процедури відбору та висунення
кандидатів, а також обрання директорів

4. План наступності для НР

5. Практична вправа
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Фактори, що впливають на кількісний 
склад Ради

1. Законодавчі вимоги

2. Розмір компанії та її бізнес-оточення

3. Кількість та склад акціонерів

4. Тип компанії (приватна-публічна)

5. Яким є менеджмент компанії?

6. Особливості ведення бізнесу компанією
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Кількісний склад Рад в публічних компаніях
дослідження Spencer Stuart, 2017
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Вимоги до складу рад ПАТ, банків та 
державних компаній

1. Для ПАТ та державних АТ - «…не менш ніж на 1/3 з
незалежних директорів, при цьому кількість незалежних
директорів не може становити менше 2 осіб (ч. 1 ст. 53
Закону «Про акціонерні товариства»)

2. Вимоги до кількісного складу ради банку: визначається
статутом, але не менше 5 осіб; не менш як на 1/3 має
складатися з незалежних директорів, при цьому
кількість яких має бути не менше 3 осіб (ч. 2 та 4 ст. 39
Закону «Про банки і банківську діяльність»).
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1. Здатність визначати стратегію та контролювати
досягнення стратегічних цілей

2. Реальна участь у відборі і призначенні Голови
виконавчого органу та фінансового директора

3. Здатність побудувати систему контролю менеджменту

4. Розуміння фінансового стану компанії та можливість
впливати на нього

5. Особистий вплив ключових фігур (член Ради, який ще не досяг
вершини власної кар'єри - нонсенс)

6. Здатність висловлювати незалежні судження щодо
ключових питань бізнесу компанії

7. Diversity (бажано, щоб члени Ради мали різні вік, стать, освіту, досвід
тощо)

Чинники, що визначають якість та вплив Ради
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Жінки в радах директорів
(дослідження Spencer Stuart, 2017)
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Іноземці в радах директорів
(дослідження Spencer Stuart, 2017)
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Критерії для обрання до складу Ради
(рекомендації NACD)

 Чесність
Позиція директора під час участі в дискусіях в Раді повинна базуватися
на незалежності суджень, бути об'єктивною, справедливою і
однозначною. Директор повинен демонструвати найвищі етичні
цінності, зрілість і відповідальність.
 Власність
Кожен директор повинен бути акціонером компанії. Наявність акцій у
директора свідчить про відданість компанії і є основою такої
відданості.
 Досвід
Необхідно, щоб попередній досвід директора був релевантним
найважливішим аспектам роботи компанії, в таких сферах, як фінанси,
маркетинг і технології. Необхідно, щоб деякі члени Ради мали досвід в
галузі промисловості, в якій працює компанія, але директори з досвідом
інших галузей часто можуть забезпечити нові перспективи. Природно,
подібний досвід повинен мати відношення до потреб компанії і
допомагати в їх задоволенні. Успішна робота в складі інших Рад є дуже
бажаною, але не обов'язковою.
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Критерії для обрання до складу Ради
(продовження)

 Здібності і знання

Директор повинен могти визначати стратегію компанії, розробляти
бізнес плани і оцінювати управлінську діяльність. Директори повинні
знати правові основи управління компаніями, розуміти обов'язки і
відповідальність компанії перед державою і суспільством, швидко
реагувати на зміни умов ведення бізнесу, технологій, ринків, тенденцій
і можливостей. Природною є здатність кожного члена Ради
оцінювати фінансові та робочі звіти і забезпечувати досить
ґрунтовний аналіз фінансового стану компанії, володіти основами
оподаткування, знаннями типових фінансових зловживань і помилок.

 Наявність часу для виконання обов'язків

Час, проведений на засіданнях Ради або його комітетів, є лише
невеликою частиною часу, яке директор повинен присвячувати
виконанню своїх обов'язків. Кожен, хто стає членом Ради, повинен
мати достатньо часу для підготовки до засідань Ради та її комітетів.
Директор повинен також охоче відгукуватися на звернення Правління
щодо його зв'язків, знань або корисного для компанії досвіду.
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Критерії для обрання до складу Ради
(продовження)

 Робота в команді
Директори повинні вміти працювати, як члени команди, і, в той же час,
бути лідерами команди. Вони повинні конструктивно працювати разом з
іншими директорами, що не означає постійного погодження з ними.
Однак, вони не повинні займати деструктивну позицію тільки з метою
показати свою незалежність або виділитися серед інших.
 Відсутність конфлікту інтересів
Директор не повинен мати жодних інтересів, які стосувалися б його
роботи в Раді. Цю вимогу задовольнити дуже непросто через зростаючу
складність відносин, що складаються в спільних підприємствах,
стратегічних альянсах і більш складних формах власності і контролю.
Однак, члени Ради повинні уважно аналізувати всі зв'язки, які могли б
поставити під сумнів їх відданість інтересам акціонерів і компанії в
цілому.
 Незалежність
Визначення незалежності відрізняються. Рада повинна встановити
власне визначення, пояснити його акціонерам і визначити перелік
обов'язків, виконання яких передбачає незалежність директорів.



12

Незалежні директори

1. Вимоги чинного законодавства України:

• Для ПАТ та державних АТ - не менш ніж 1/3 незалежних директорів, при

цьому кількість незалежних директорів не може становити менше 2 осіб (ч. 4

ст. 53 Закону «Про акціонерні товариства»)

• Для банків - не менш ніж 1/3 незалежних директорів, при цьому кількість

незалежних директорів не може становити менше 3 осіб (ч. 4 ст. 39 Закону

«Про банки і банківську діяльність»)

• Для державних банків – 6 з 9 членів НР мають бути незалежними (ч. 11 ст. 7

Закону «Про банки і банківську діяльність»)

• Для державних унітарних підприємств та господарських товариств -

кількість незалежних директорів повинна становити більшість членів НР (ч. 1

та 2 ст. 11-2 Закону «Про управління об'єктами державної власності»)

2. Обов'язкові критерії незалежності встановлені законом – див. ст. 53-1

Закону «Про акціонерні товариства»

3. Що НЕ передбачено законом?

4. Навіщо потрібні незалежні директори у складі НР?
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Незалежні члени рад директорів
(дослідження Spencer Stuart, 2017)
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Background незалежних директорів США 
(дослідження Spencer Stuart, 2017)

Обрані вперше Обрані не вперше

Чинний голова РД/ президент/СЕО/COO 27% 43%

Віце-президент, керівник підрозділу або 
залежної компанії

30% 18%

Викладач ВУЗу/голова асоціації 8% 4%

Фінансовий директор/скарбник 7% 7%

Банкір/інвестиційний банкір 6% 4%

Інвестор/інвестиційний менеджер 6% 4%

Бухгалтер 2% 4%

Колишній державний 
службовець/військовий

5% 2%

Консультант 2% 1%

Юрист 1% 1%
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Незалежні директори: 
практичне завдання

Аргументи проти введення до складу НР незалежних
директорів:

• Недостатнє знання бізнесу

• Недостатньо часу

• Домінуючий вплив виконавчих директорів

• Затримки в прийнятті рішень

• Наскільки вагомими є ці аргументи у Вашій практиці?

• Яким чином можна зробити незалежних директорів

більш ефективними?
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Інші типи директорів

1. Виконавчий директор (Executive Director)

• Є одним з членів виконавчого органу (СЕО, СОО, СFO)

• Найкращим чином поінформовані про справи компанії

• Несуть найбільшу відповідальність перед державою та
акціонерами

• В Україні законом не передбачено існування Рад директорів
та виконавчих директорів у складі Рад

2. Номінальний директор (Nominee director)

• Призначається мажоритарним акціонером або значним
стейкхолдером (наприклад, профспілкою) й представляє їх
інтереси

• Під час обговорень повинні викладати бачення тих, кого
представляють, а голосувати - в найкращих інтересах
компанії

• В Україні схожим за статусом є «член НР – представник
акціонера»
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Інші типи директорів

3. Альтернативний директор (Alternate director)
• Представляє на засіданні відсутнього директора

• Призначається Радою на період можливої відсутності

• Як правило, інший член Ради

• Несе таку ж відповідальність, як й інші члени Ради

• В Україні законом не передбачено

4. Тіньовий директор (Shadow director)
• Особа або орган управління (наприклад, контролюючий

акціонер), який не є директором, але часто впливає на
рішення Ради, маючи комерційний інтерес

• Консультанти не розглядаються, як тіньові директори

• Несуть таку ж відповідальність, як і члени Ради

• КС має слідкувати, аби топ-менеджери не стали
тіньовими директорами інших компаній

• В Україні законом не передбачено
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Інші типи директорів

5. Екс-офіцио (Ex officio)

• Входять до складу Ради за посадою

• Як правило, мають право виступати на засіданнях; їх

враховують під час визначення кворуму; не мають права

вирішального голосу

• В Україні законом не передбачено

6. Почесний директор (Honorary Director)

• Статутами деяких компаній можуть передбачатися посади, як

правило, для засновників компанії, або перших її керівників

• Беруть участь у засіданнях, але, як правило, не мають права

вирішального голосу

• Не вважається незалежним директором

• Голова Ради та КС мають слідкувати, аби такий директор не

мав забагато впливу під час обговорень

• В Україні можливість запровадження подібної посади є

контрверсійною



19

Що розуміють під 
«збалансованою» Радою?

Що, зазвичай, необхідно для збалансованої Ради:

• Незалежні члени

• Гендерний баланс

• Різноманітність (вік, освіта, досвід, громадянство)

• Відповідні навички, досвід і якості
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Процедури пошуку, номінації 
та призначення членів НР

1. Роль комітету НР з призначень –

(а) складає матрицю складу НР

(б) готує до затвердження план наступництва членів НР

(в) за наслідками оцінки розробляє пропозиції щодо ротації членів НР, а

також збільшення (скорочення) чисельного складу директорів

(г) підшукує та перевіряє кандидатів

2. Роль НР – затверджує документи, підготовлені Комітетом;
розглядає кандидатури на посади директорів та рекомендує їх
акціонерам

3. Роль акціонерів – обирають директорів

4. Роль КС – супроводжує роботу Комітету з призначень та НР в
цілому, є секретарем Комітету та НР
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Оцінка кандидатів на посаду 
члена НР

Оцінка осіб, які займають посаду в даний час, і нових

кандидатів

• Які знання і досвід директор привносить до НР?

• Чи відповідає директор MIN кваліфікаційним вимогам для

роботи в НР?

• Чи існують якісь відносини між директором і компанією? Чи

можуть вони перешкоджати здатності директора діяти

незалежно?

• Чи існують якісь зв'язки між директорами, висунутими для

обрання? Між такими директорами і топ-менеджерами

компанії? Чи заважають ці зв'язки здатності директора діяти

незалежно?

• Чи є директор незалежним? У скількох інших НР, і з якими

повноваженнями директор вже працює?
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Оцінка кандидатів на посаду 
члена НР

Для осіб, які обіймають посаду в раді

• Чи розуміє директор бізнес компанії та умови, в яких вона

працює?

• Чи розуміє директор роль та завдання ради, а також власні

завдання, як члена ради?

• Чи додає він цінність роботі ради?

• Чи регулярно директор відвідує засідання?

• Чи є директор підготовленим до засідань?

• Чи є якісь причини для занепокоєння в зв'язку з тим, що

директор знову увійде до складу НР?
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Робота з новими членами НР 
після їх обрання

• Оформлення обов'язкової документації та оголошення

• Накази про призначення / договори про надання послуг

• Страхування відповідальності директорів і посадових осіб

• Відшкодування для директорів

• Введення директорів в посаду

• Всі нові директори, і невиконавчі, і виконавчі, повинні брати участь в

програмі введення в посаду

• Програма введення в посаду повинна бути створена з урахуванням

потреб кожного окремого директора
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Планування наступництва у 
складі НР

Роль Комітету НР з призначень полягає в:

1. Розробці плану наступництва для подання НР

2. Плануванні почергової заміни для забезпечення

підтримки інституційної пам'яті та збереження

знань

3. Перегляді і оновленні матриці складу НР та

графіку наступництва директорів
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Середній строк перебування 
членів Ради на посаді

(Дослідження СпенсерСтюарт, на підставі даних 
2018 року)
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Практичне завдання: складання 
матриці складу та планування 

наступництва у складі НР

1. Ознайомтеся з описом наявного складу Ради директорів
«Karibu Investments PLC»

2. У матриці складу НР зазначте навички, знання та досвід,
необхідні членам Ради

3. У матриці складу НР зазначте навички, знання та досвід,
які, очевидно, мають наявні члени Ради

4. Визначте, яких якостей бракує та сформулюйте вимоги для
пошуку нових кандидатів до складу Ради

5. Заповніть графік наступництва директорів


