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Про важливість оцінки ефективності 
роботи Ради:

«Без методики аналізу власної роботи Рада роками функціонує

без реальної оцінки своєї ефективності. Небезпека полягає в

тому, що неефективний спосіб роботи закріпиться так, що

змінити його на краще буде дуже складно. Оцінку роботи Ради

можна порівняти з регулярними візитами до лікаря. З вашим

здоров'ям не обов'язково повинні бути проблеми, але

регулярний контроль ефективності роботи вашого організму

дасть можливість виявити будь-які відхилення на ранній стадії і

вчасно застосувати коригувальні заходи. Цей принцип

профілактичної медицини цілком прийнятний і до регулярної

перевірки органу управління корпорацією - Ради».
Alfred W. Van Sinderen, «The Board Looks at Itself»,

Directors and Boards, Winter 1985, p. 20 
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У 1990 році члени Рад деяких західних 
компаній дали такі відповіді на питання про 
реальність оцінки ефективності роботи Ради:

• «Ні. Можливо, це одна з наших прогалин»
• «Це надзвичайно важко зробити. Ми не маємо розробленої

методики такої оцінки. У Раді, де я працював раніше, після кожного
засідання ми ставили собі питання: «Чи правильні наші дії?», «Як
можна їх поліпшити?», «Що можна змінити?». У компанії, де я
працюю сьогодні, такої системи немає»

• «Не дуже. Більшість проблем буде потоплено заради єдності Ради,
добрих відносин між колегами, взаємних симпатій»

• «Ха! Я не знаю. Не думаю, що реально. Засідання відвідують,
напевно, тільки 80% директорів»

• «Ніколи. І не намагався відповісти і не думав про це. Ви дали мені
тему для роздумів»

В цілому більше 80% опитаних відзначили, що формальної 
оцінки діяльності Ради в їх компаніях не здійснювалося
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Принципи корпоративного управління 
ОЕСР про оцінку роботи Рад

1. У Принципах корпоративного управління ОЕСР в редакції

2004 року була лише згадка про оцінку роботи Ради, як про

рекомендовану добровільну практику.

2. Нова редакція Принципів передбачає оцінку роботи Ради,

як інструмент її безперервного розвитку. Метою такого

розвитку є створення незалежних Рад, здатних на

об'єктивне судження. Оцінка роботи Рад наразі є

приорітетом у розвитку корпоративного управління (OECD

Principle VI.E.4 as Revised in 2015).
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Практика оцінки роботи Рад в більш як 
400 компаніях 15 країн Європи

(Heidrick & Struggles 2014)

• 70% Рад проводять процедуру самооцінки щорічно

• 78% Рад пройшли таку процедуру протягом 2013-2014
років (у 2008-2009 роках – 75%)

• Відповідальними за процедуру самооцінки є Голова та/або
певні члени Ради

• 21% компаній залучали зовнішніх консультантів для
фасилітації процесу оцінки роботи Ради
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Тенденції в організації оцінки роботи Рад в 
публічних компаніях Великобританії1

______________________________
1 Дослідження Spencer Stuart - www.spencerstuart.co.uk

98.7 % компаній відзвітували про проведення у 2017 році
внутрішньої формальної процедури оцінки роботи Ради

60.7% компаній проводили оцінку роботи Ради із залученням
тільки внутрішніх ресурсів (у 2009 році - 68%)

38% залучали для цього зовнішніх консультантів (у 2009 році -
13%)
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Тенденції в організації оцінки роботи Рад в 
публічних компаніях США у 2017 році1

_____________________________
1 Дані дослідження Spencer Stuart - www.spencerstuart.co.uk

98% (491 з 500) компаній розкрили інформацію про щорічну
оцінку діяльності Ради

54% компаній оцінюють Раду та комітети

33% - оцінюють Раду, комітети та окремих директорів (у 2011
році - 29%)

9% - тільки Раду в цілому

4% - Раду в цілому та окремих директорів
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_____________________________
1 Дані досліджень Spencer Stuart - www.spencerstuart.co.uk

Практика залучення зовнішніх фахівців 
для оцінки роботи Рад у різних країнах 

світу у 2017 році1
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Три аспекти оцінки діяльності Ради

1. Діяльність виконавчого органу

Оцінюючи власну діяльність, Рада повинна звернути
особливу увагу на те, як вона регулює діяльність
виконавчого органу. Вона повинна неупереджено оцінити,
чи використовуються нею, наприклад, адекватні задачам
системи преміальних виплат та інших видів винагороди
менеджерам, чи вчасно Рада реагує на невиконання
виконавчим органом поставлених завдань. Погана робота
виконавчого органу може вказувати на неефективну роботу
Ради.
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Три аспекти оцінки діяльності Ради

2. Діяльність компанії в цілому

Рада приймає на себе відповідальність за діяльність
компанії, тому що вона обирає і контролює виконавчий
орган і має обов'язки по нагляду за роботою компанії в
цілому. Якщо компанія працює не дуже добре, це може
бути показником того, що Рада не змогла впровадити
ефективну систему управління.

3. Власне, діяльність Ради
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Організація роботи

Повноваження,

відповідальність, 

процедури

Склад Ради; 

інформація, яку 

вона отримує 

Якісні рішення 

Задоволення

членів Ради 

своєю роботою

ВХІД ПРОЦЕСОР ВИХІД

Рада, як процесор: що оцінювати?
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Критерії оцінки ефективності 
роботи Ради

Формування ради

• Процедури вибору кандидатів на посади, призначення і
звільнення від обов'язків

• Строк, відпрацьований на посаді кожним з членів Ради

• Наявність конфлікту інтересів (члени Ради - компанія)

• Рівень і принципи визначення розміру винагороди членів
Ради
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Критерії оцінки ефективності 
роботи Ради

Склад Ради

• Чисельність

• Структура (співвідношення виконавчих і невиконавчих
директорів, наявність незалежних директорів)

• Склад Ради і рівновага

• Сумарні знання, досвід і компетенція членів Ради
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Критерії оцінки ефективності 
роботи Ради

Статус та портфель обов'язків Ради

• Формальне затвердження місії Ради

• Кількість та важливість питань, що складають портфель
обов'язків Ради

• Успішність у встановленні пріоритетів

• Рівновага між Радою і виконавчим органом (з урахуванням
вимог законодавства; бізнес - оточення; статусу компанії)

• Взаємини з вищим менеджментом компанії
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Критерії оцінки ефективності 
роботи Ради

Організація роботи

•Роль та участь у роботі кожного члена Ради

• Інформація, яку запитує (і яку отримує) Рада

•Комітети

•Планування, частота і розклад засідань

•Ефективність засідань (кількість обговорюваних
питань, глибина опрацювання, характер і атмосфера
обговорень, роль голови ради, тощо)

•Психологічний клімат всередині Ради

•Наявність та якість процедур оцінки роботи Ради
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Як би Ви охарактеризували власну Раду?

Збори Робоча 

група
Команда

Затишний 

клуб 

«своїх» 

людей

Якою може бути Рада? 
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Критерії оцінки ефективності 
роботи Ради

Результативність роботи

•Роль Ради в процесах прийняття рішень з
найважливіших питань діяльності компанії
(розробка і прийняття стратегії, великі угоди,
виплата дивідендів, злиття тощо)

•Ситуація із заміною топ - менеджменту компанії

•Наявність (оновлення) політик щодо конфлікту
інтересів, значних угод та угод із заінтересованістю

•Стан контрольного середовища у компанії
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Критерії оцінки ефективності 
роботи Ради

Ресурси Ради

•СВА

•Служба КС

•Служба комплаенс

•Можливість залучення до роботи Ради та її комітетів
консультантів, експертів тощо

•Розвиток членів Ради
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Основні позиції оцінки роботи 
окремих членів Ради

• Розуміння власних обов'язків як члена Ради
• Здатність аналізувати надану інформацію
• Рівень підготовки до засідань Ради (комітетів)
• Рівень участі в обговоренні основних аспектів і напрямків

діяльності компанії
• Загальний внесок у роботу Ради і діяльність компанії
• Особистісні якості (етичні стандарти роботи, вміння

працювати в колективі, здатність відстоювати незалежне
судження, вміння рахуватися з чужою думкою, доступність
до контактів)
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Проведення оцінки ефективності 
роботи Ради

Хто це має робити?

• Свої люди (голова Ради; комітет Ради з корпоративного
управління або група членів Ради з подальшим
винесенням відповідного питання на розгляд Ради)

• Запрошений консультант (незважаючи на безумовні
«плюси» важливо не потрапити в 2 пастки: (1)
консультант перетворюється в «людину голови» і
втрачає довіру Ради; (2) ніхто не несе відповідальності
за впровадження рекомендацій)
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Проведення оцінки ефективності 
роботи Ради

Коли це рекомендується робити?

• Оцінку внеску окремих членів - щорічно, в процесі
підготовки звіту Ради і рішень про виплату перемінної
частини винагороди

• Оцінку роботи Ради в цілому, а також її комітетів із
запрошенням консультантів - один раз на 3 роки

Які методи використовуються?

• Заповнення листа-опитувальника

• Інтерв'ю «віч-на-віч»

• Відкрита дискусія
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Проведення оцінки ефективності 
роботи Ради

Застереження щодо процесу оцінки

• Оцінка ефективності роботи Ради може бути дуже
делікатним питанням для деяких людей. Тому слід завжди
про це пам'ятати і по-можливості уникати гострих кутів.

• Оцінка ефективності роботи Ради може виявити її
слабкості, отже, ця інформація може стати приводом для
майбутніх судових процесів. У систему повинні бути
вбудовані захисні механізми для захисту як компаній, так і
окремих директорів.
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Проведення оцінки ефективності 
роботи Ради

Застереження щодо процесу оцінки (продовження)

• Дуже важливо, щоб будь-який незалежний оцінювач був
досвідченим в питаннях оцінки РД, вважався незалежним і
справедливим, і користувався загальною повагою.

• Оцінка може зруйнувати колегіальність Ради, якщо вона не
проводиться належним чином, і якщо коментарі директорів
щодо роботи колег є занадто суворими чи без вияву поваги.

• Ретельний розгляд повинен проводитися до того як менеджмент
буде включено до процесу оцінки.

• Присутність виконавчого керівництва може стримувати
директорів у коментарях.
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Проведення оцінки ефективності 
роботи Ради

Розкриття інформації про оцінку та її результати

• У 2014 році Рада Інституціональних Інвесторів США (Council of
Institutional Investors in the United States) затвердила
Принципи розкриття інформації щодо оцінки Рад:

«Інвестори цінують конкретні деталі, які пояснюють, хто і кого оцінює,
як часто проводиться кожна оцінка, хто оцінює результати і як Рада
вирішує використовувати результати. За цим типом розкриття не
обговорюються результати конкретних оцінок ані на індивідуальному,
ані на цілісному рівні, а також не пояснюються висновки, які Рада
зробила під час своєї останньої самооцінки. Замість цього звіт
деталізує основи процесу самооцінки, щоб показати інвесторам, як Рада
ідентифікує і усуває прогалини в цілому» .


