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Два аспекти проблематики 
«succession planning»

1. Планування наступності основних власників
компанії, які визначають (здійснюють) в ній
corporate governance.

2. Планування наступності вищих виконавчих
керівників компанії.
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Чи є питання наступності посади CEO
зоною відповідальності Ради?

www.spencerstuart.com/research-and-insight

• 60% досліджених Рад формально обговорюють питання
наступності посади CEOщорічно.

• 24% досліджених Рад формально обговорювали питання
наступності посади CEO 2 або 3 рази на рік (у 2015 - 15%).

• 13% досліджених Рад зверталися до питань наступності
посади CEO 4 й більше разів за рік (у 2015 - 7%).

• 3% досліджених Рад звертаються до питання наступності
посади CEO рідше ніж щорічно.
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Планування наступності посади CEO
Радою: які плани складаються?

www.spencerstuart.com/research-and-insight

• 69% досліджених компаній мали довгостроковий план
наступності керівництва та відповідний план для
непередбачених ситуацій.

• 25% досліджених компаній мали тільки план наступності
керівництва для непередбачених ситуацій.

• Три компанії мали тільки довгостроковий план наступності
керівництва.

• Дві компанії не мали плану наступності керівництва
взагалі.
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Планування наступності посади CEO
Радою: внутрішні vs зовнішні кандидати

• За загальним правилом внутрішні кандидати є більш ретельно
перевіреними; більш лояльними; такими, що не потребують
багато часу на ознайомлення зі станом справ

• Недоліками внутрішнього кандидата можуть бути «тунельне
бачення» та особисті зв'язки з багатьма співробітниками
(особиста дружба, спільні навчання та робота, вдячність за
допомогу в минулому тощо)

• Підготовка внутрішнього кандидата до номінації може бути
багаторічним процесом, отже при відкритті вакансії він може
бути «частково готовим»

• Чудово мати «цілком готового» внутрішнього кандидата, але чи є
це реалістичним протягом тривалого часу?
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Планування наступності посади CEO
Радою: внутрішні vs зовнішні кандидати

Обрання найбільш вдалого кандидату від обставин відкриття

вакансії СЕО:

1. Сценарії «успішний СЕО попередив про те, що незабаром

піде»; «смерть СЕО» або «неможливість СЕО виконувати

обов'язки через серйозну хворобу» - вдалим буде

призначення внутрішнього кандидата з числа менеджерів

або члена Ради. Якщо він є «частково готовим», це може

бути призначення ТВО.

6



Планування наступності посади CEO
Радою: внутрішні vs зовнішні кандидати

Обрання найбільш вдалого кандидату від обставин відкриття

вакансії СЕО:

2. Сценарій «СЕО пішов через порушення закону,

зловживання або порушення конфлікту інтересів» –

найбільш вдалим буде призначення кандидата з

найкращими репутаційними характеристиками

(наприклад, голови Ради, як ТВО). У цьому випадку більш

вдалим буде призначення зовнішнього кандидата, адже

дії СЕО неодмінно впливають на репутацію решти топ-

менеджерів, що працювали з ним.
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Планування наступності посади CEO
Радою: внутрішні vs зовнішні кандидати

Обрання найбільш вдалого кандидату від обставин відкриття

вакансії СЕО:

3. Сценарій «СЕО іде через кризу у компанії» - призначення

наступника має бути чіткою та сильною відповіддю на

виклики, що є причинами кризи.
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Які заходи зазвичай складають процес 
планування наступності посади CEO?

www.spencerstuart.com/research-and-insight

• 91% досліджених компаній проводять огляд недоліків у
готовності потенційних кандидатів обійняти посаду.

• 78% досліджених компаній складали плани подолання
недоліків потенційних кандидатів на посади у керівництві.

• 71% досліджених компаній відзначили, що всі успішні
внутрішні кандидати проходять процедури формальної
оцінки.

• 53% досліджених Рад визначають бажані критерії для
майбутнього пошуку CEO, що є частиною процесу його
підбору.
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Які заходи зазвичай складають процес 
планування наступності посади CEO?

www.spencerstuart.com/research-and-insight

• 42% досліджених компаній проводять процес перегляду
потенційних внутрішніх наступників у керівництві за
підтримки зовнішніх консультантів.

• 36% досліджених компаній включають у процес пошуку
наступників у керівництві заходи, спрямовані на те, щоб
отримати розуміння потенційних зовнішніх кандидатів.
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Як Рада знаходить успішних внутрішніх 
кандидатів на посади у керівництві?

www.spencerstuart.com/research-and-insight

• 66% Рад мають формальну процедуру пошуку та перегляду
успішних внутрішніх кандидатів на керівні посади.

• 99% Рад отримують інформацію про успішних внутрішніх
кандидатів у процесі взаємодії з ними під час роботи Ради
та її комітетів.

• 34% Рад планують індивідуальні зустрічі членів Ради з
потенційними кандидатами.

• 8% Рад формально призначають членів Ради менторами
потенційних кандидатів.

• 7% Рад використовують інші методи (корпоративні заходи,
звіти та відгуки зовнішніх консультантів тощо).
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Основні складові плану наступності 
керівництва для непередбачених 

ситуацій
1. План негайних внутрішніх повідомлень (хто повідомляє,

кого повідомити, контакти для повідомлень)

2. План негайних зовнішніх повідомлень (хто повідомляє,
кого повідомляти, ким має бути погоджений текст
повідомлення) + план PR-заходів

3. Отримання, оформлення, оновлення та зберігання
довіреностей від вищих керівників

4. Визначення заступників вищих керівників та
врегулювання їх статусу у разі непередбаченої ситуації

5. Процедура призначення ТВО

12



13

Звільнення СЕО, як частина плану 
наступності

Кейс «Звільнення виконавчого директора 
ХЬЮЛЕТТ ПАККАРД»
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СИТУАТИВНЫЙ ПРИМЕР: 
УВОЛЬНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Несколько лет назад Совет директоров Хьюлетт
Паккард, международной компании - производителя
компьютеров, включил в Этический кодекс НР политику,
которая определяла право всех сотрудников на
справедливое и равное отношение в случае
дисциплинарного нарушения.

Также, в этой политике упоминалось о том, что в случае
виновности любого сотрудника в любом дисциплинарном
нарушении, таком, например, которое несет угрозу
здоровью других людей, или как кража имущества
компании, следует немедленное увольнение и «нулевая
терпимость» по отношению к такого рода
неприемлемому поведению.
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ВОПРОС

Был ли прав Совет директоров Хьюлетт Паккард, когда
внедрил «политику нулевой терпимости», одинаково
применимую по отношению ко всем сотрудникам
компании?

СИТУАТИВНЫЙ ПРИМЕР: 
УВОЛЬНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
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В августе 2010 года Марк Гурд, Исполнительный директор Хьюлетт
Паккард, ушел из компании вследствие обнаружения, что счета,
которые он предоставил для компенсации своих затрат на
проживание и питание, были сфальсифицированы. Речь идет о
$10,000. Вопрос возник в результате проведения внутреннего
расследования по иску против Марка Гурда в сексуальных
домогательствах. Фактических свидетельств в пользу сексуальных
домогательств не обнаружили, но в ходе этого расследования
выяснилось, что Марк Гурд намеренно фальсифицировал счета для
компенсации своих затрат.

В своем уведомлении об уходе Гурд признал « … факт имевших место
ситуаций, когда мои действия не соответствовали стандартам и
принципам доверия, уважения и честности, которые я поддерживал в
HP».

Financial Times цитировала слова представителя Совета директоров
HP, который сообщил, что уход Марка Гурда « … обусловлен
необходимостью соблюдения понятий принципиальности, доверия и
честности».

СИТУАТИВНЫЙ ПРИМЕР: 
УВОЛЬНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
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ВОПРОС:

Был ли прав СД НР, применив политику
«нулевой терпимости» по отношению к
Исполнительному директору?

СИТУАТИВНЫЙ ПРИМЕР: 
УВОЛЬНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
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ИЗМЕНИЛСЯ БЫ ВАШ ОТВЕТ, ЕСЛИ БЫ ВЫ ЗНАЛИ О ТОМ, ЧТО:

• Уход Гурда станет причиной $10-миллиардного снижения рыночной
стоимости компании в день его увольнения?

• Выходное пособие Исполнительного директора составило около $40
млн.?

• В течение нескольких недель после увольнения из НР Гурд получил
работу в Oracle, компании, являющейся основным конкурентом НР (по
законам штата Калифорния это возможно)?

• Исполнительный директор обладал значительным количеством
информации, которая касалась разработки нового продукта?

СИТУАТИВНЫЙ ПРИМЕР: 
УВОЛЬНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
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Потенциальные причины проблемы:
• Действия комитета по назначениям СД в его отборе и назначении на
должность неблагонадежного человека

• Действия комитета по назначениям СД в подготовке контракта с
несоразмерными выгодами для директора

• Действия комитета по рискам в его неспособности идентифицировать
риски, связанные с ключевым лицом компании

• Действия внутреннего контроля в том, что он допустил этот обман и
не обнаружил его раннее

• «Принцип нулевой терпимости»

• Действия СД по разрешению кризиса, в частности, в способе
предоставления информации СМИ об увольнении Марка Гурда

СИТУАТИВНЫЙ ПРИМЕР: 
УВОЛЬНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА


