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Принципи побудови формування органів 

управління новостворених філій 

Створення бухгалтерії (яка також може виконувати 

функції казначейства) і планово-економічного 

відділу/сектору 

Функція Принцип реалізації 

Виходячи з об'єму робіт 

визначається для кожної філії 

окремо 

Постачання централізовано через вертикаль 

постачання: заявки надсилаються безпосередньо у 

територіальний підрозділ вертикалі - АГУ / НХ * 

Функція закупівель 

Централізовано через філію АГУ чи господарську 

службу філії залізниці * 
Адміністративно-

господарське забезпечення  
Штат відсутній / Один спеціаліст 

Централізовано через ГІОЦ. Для вирішення оперативних питань, що знаходяться в зоні 

відповідальності першої лінії технічної підтримки можливе утримання декількох ІТ-

спеціалістів в апараті управління філії або залучення зовнішніх постачальників послуг 

ІТ-підтримка 

Для вирішення оперативних і специфічних юридичних питань новостворена філія може 

мати юрисконсульта в апараті управління. Юрисконсульт філії звертається за 

допомогою до вертикалі ЦЮ при необхідності 

Юридична підтримка 

Централізовано через териториальний підрозділ 

вертикалі Цкадр  
Кадрове забезпечення 

Штат відсутній / Один спеціаліст 

/ Сектор, відповідно до 

численності персоналу філії 

Необхідність створення відділу/сектора чи утримання спеціаліста з охорони праці 

визначається виробничою необхідністю відповідно до вимог чинного законодавства 
Охорона праці 

•Працівники знаходяться у штаті Філії АГУ чи Господарської служби філії Залізниці і закріплюються за філіями, які вони обслуговують 

Чисельність штату в 

апараті управління філії 

Бухгалтерська, казначейська і  

планово-економічна функції 

Штат відсутній / Один спеціаліст, 

відповідно до обсягу робіт 
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Принципи формування організаційних структур 

залежних товариств (1/2) 

1 

Створення інструментів корпоративного управління, таких як 

Наглядова Рада і закріплення участі в ній представників 

Укрзалізниці, дозволить: 

• підвищити оперативність керування залежними АТ 

• захист інтересів Укрзалізниці у прийнятті рішень, контроль 

діяльності виконавчих органів 

• прозорість планів та звітності залежних компаній по 

відношенню до АТ УЗ 

Забезпечення залежних компаній інструментами 

корпоративного управління :  

• Загальні збори –  вищий колегіальний орган управління 

акціонерним товариством  

• Наглядова рада – колегіальний орган що здійснює 

контроль виконавчих органів та захист прав акціонерів 

2 

Колегіальні органи є передумовою підвищення прозорості 

діяльності акціонерних товариств:  

• затвердження та контроль виконання ключових рішень і 

річних фінансових планів (бюджетів) 

• вибір постачальників та контроль процесу закупівель 

• затвердження та контроль рішень щодо планів капітальних 

інвестицій 

• визначення параметрів щодо винагород та оплати праці 

Створення колегіальних органів управління в сферах 

діяльності з високим рівнем ризиків:  

• Тендерний комітет 

• Бюджетно-інвестиційний комітет 

• Комітет по винагородах 

3 
Підвищення прозорості діяльності залежних компаній завдяки 

створенню незалежної контрольно-ревізійної функції  та 

системи внутрішнього контролю 

Впровадження незалежних органів контролю: 

• Ревізійної комісії, що призначається загальними зборами 

та виконує періодичний та позаплановий контроль 

• Служби внутрішнього аудиту, що призначається 

Наглядовою радою та формує систему внутрішнього 

контролю та проводить перевірку її ефективності 

Принцип Ефект 
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Створення центрів відповідальності по ключовим бізнес-

напрямкам дозволить вищому керівництву чітко визначати 

завдання керівникам бізнес-напрямків та в подальшому 

контролювати їх виконання. 

 

Формування річних фінансових планів у розрізі центрів 

відповідальності з подальшим делегуванням відповідальності 

за прийняття рішень в рамках узгоджених річних планів 

дозволить створити систему ефективного та прозорого 

управління. 

Створення функціональних вертикалей (центрів 

відповідальності) по ключових напрямках діяльності для 

чіткої спеціалізації : 

• Виробничий блок * 

• Основне виробництво (за видами діяльності) 

• Блок забезпечення  

• Фінанси і економіка 

• Комерційні питання (продаж/закупівля) 

• Персонал  

• Юридичні питання 

• Адміністративні та інші питання 

4 
Використання оптимальних скалярних ланцюжків створить 

передумови для ефективного делегування керівництва 

бізнес-напрямками і збереження єдиного центру контролю 

Оптимізація навантаження на першого керівника 

(Генерального директора): 3-6 вищих керівників в 

підпорядкуванні Першого керівника компанії 

5 

Принципи формування організаційних структур 

залежних товариств (2/2) 

Принцип Ефект 

* Для компаній з розгалуженою регіональною структурою Виробничий блок може бути розділений на центри відповідальності за 

територіальною ознакою. Для сервісних компаній виробничий блок рекомендується розділити по видах послуг 



 

2. Цільова організаційна 

структура залежного АТ 
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Огляд типової організаційної структури залежного 

товариства 
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Заст. першого керівника з 
виробництва / Технічний 

директор

Перший керівник

Корпоративний 
секретар

Блок забезпеченняВиробничий блок

Наглядова рада

Виконання виробничого плану по 
об'ємах, якості і собівартості 
виробничої функції 

Забезпечення безпеки праці і 
підтримка високого рівня 
кваліфікації виробничого 
персоналу

Ефективне планування і 
здійснення виробничої діяльності з 
врахуванням стандартів якості

Заст. першого керівника з 
фінансів / 

Фінансовий директор

Ведення фінансового, 
податкового і управлінського 
обліку 

Формування фінансової та 
управлінської звітності

Казначейська функція

Організація системи 
фінансового контролю

Підтримка в прийнятті 
управлінських рішень 

Розвиток і підтримка IT-систем

Заст. першого керівника з 
комерційних питань / 
Комерційний директор

Формування і виконання плану 
продажів

Розробка і реалізація цінової 
політики

Формування і виконання плану 
з постачання матеріально-
технічних ресурсів 

Забезпечення своєчасної 
доставки продукції клієнтам

Забезпечення збереження 
товарно-матеріальних 
цінностей

Заст. першого керівника з 
персоналу / 

Директор з персоналу і 
соціальних питань

Своєчасне забезпечення 
підрозділів кадрами необхідної 
кваліфікації 

Ведення кадрового обліку

Розвиток і мотивація 
персоналу

Забезпечення безпеки праці

Заст. першого керівника з 
юридичних питань / 

Директор з юридичних 
питань

Управління юридичними 
ризиками, які включають:

Перевірку відповідності 
законодавству внутрішніх 
нормативно-регламентуючих 
документів

Організація договірної 
роботи

Ведення претензійно-
позовної роботи

Відділ капітального будівництва
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Виробничі цехи

Планово-виробничий відділ

Служба головного механіка

Служба головного енергетика

Ремонтні служби
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Бухгалтерія

Планово-економічний відділ

Казначейство

Відділ збуту

Відділ маркетингу

Відділ закупівель

Склад ТМЦ

Склад готової продукції

Транспортний відділ

Відділ з організації і нормування 

праці

Відділ кадрів

Відділ навчання і розвитку 

персоналу

Адміністративно-господарський 

відділ

Соціальні об'єкти (столова, 

медпункт тощо) 

Служба охорони

Юридичний відділ / Договірний 

відділ

Відділ документообігу

Архів

1

Комітет по 
винагородах

Бюджетно-інвестиційний 
комітет

Тендерний комітет

2 2

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

Відділ технічного контролю

2

Ревізійна комісія

3

Відділ охорони праці

Заст. першого керівника з 
адмін. та інших питань / 

Директор з адмін. та інших 
питань

4

5

Адміністративно-господарське 
забезпечення

Забезпечення документообігу 
та зберігання документів

Забезпечення охорони

Інші адміністративні питання

1

Відділ ІТ (АСУ)

Загальні збори

1

Служба внутрішнього 
аудиту

3
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Загальні збори акціонерів Наглядова рада Ревізійна комісія 
Служба внутрішнього 

аудиту 

Цілі і задачі 
Загальне керівництво 

діяльністю компанії 

Стратегічне керівництво 

діяльністю 

Контроль за фінансово-

господарською діяльністю 

Організація системи 

внутрішнього контролю 

Основні 

функції 

► Визначення основних 

напрямів діяльності 

компанії та затвердження 

довгострокової стратегії 

► Внесення змін до 

установчих документів, 

статутного капіталу 

► Затвердження річного звіту 

компанії, звіту ревізійної 

комісії, розподілення 

прибутків / збитків 

► Обрання членів наглядової 

ради, ревізійної комісії 

► Розробка стратегії розвитку та 

надання на затвердження 

загальним зборам 

► Затвердження річного 

фінансово-господарського плану 

► Затвердження матеріальних 

угод з розпорядження активами 

► Затвердження на посаду / 

припинення повноважень вищих 

керівників 

► Визначення винагороди вищих 

керівників 

► Захист інтересів акціонерів 

Надає регулярний звіт, щодо: 

► підтвердження 

достовірності та повноти 

даних фінансової звітності 

за відповідний період;  

► фактів порушення 

законодавства під час 

провадження фінансово-

господарської діяльності, 

а також встановленого 

порядку ведення 

бухгалтерського обліку та 

подання звітності 

► Створення та 

забезпечення 

ефективності системи 

внутрішнього контролю 

► Управління фінансовими 

ризиками компанії 

► Перевірка достовірності 

фінансової звітності 

 

Голова 

комітету 
Відсутній Акціонер / Представник акціонера 

Акціонер / Представник 

акціонера 

Керівник служби 

внутрішнього аудиту / Член 

наглядової ради, 

відповідальний за аудит і 

внутрішній контроль 

Члени 

комітету 

► Акціонери / Представники 

акціонерів 

► Акціонери 

► Представники акціонерів, обрані 

загальними зборами акціонерів 

► Акціонери / Представники 

акціонерів 

► Технічні спеціалісти і 

економісти (у випадку 

необхідності) 

► Внутрішні аудитори 

Регулярність 

засідань 
Щорічно Щорічно / Щоквартально 

Згідно з планом перевірок, не 

менше одного разу на рік 
Постійно діючий орган 
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Корпоративний 

секретар 

Бюджетно-інвестиційний 

комітет 
Комітет по винагородах Тендерний комітет 

Цілі і задачі 
Організація взаємодії 

з акціонерами 

Забезпечення ефективної 

системи річного фінансового 

планування (бюджетування) 

Забезпечення ефективної 

системи оцінки, мотивації і 

винагороди співробітників (крім 

вищого керівництва) 

Забезпечення прозорості 

закупівельних процедур 

Основні 

функції 

► Організація 

системи 

корпоративного 

управління 

► Адміністративна 

підтримка процесу 

взаємодії 

Наглядової ради з 

акціонерами 

► Організація процесу 

короткострокового (річного) 

фінансового планування у 

відповідності до 

затверджених 

довгострокових планів 

► Надання річних планів 

(бюджетів) на затвердження 

Наглядовій раді 

► Контроль виконання планів і 

бюджетів 

► Затвердження системи оцінки і 

мотивації в компанії у 

прив’язці до ключових 

показників ефективності (КПЕ) 

► Надання пропозицій щодо 

програми преміювання на 

затвердження Наглядовій раді 

► Аналіз результатів діяльності 

співробітників і досягнень 

поставлених КПЕ за період 

► Організація розробки і 

поширення тендерної 

документації 

► Забезпечення збору, 

збереження і оцінки 

представлених оферт / заяв на 

участь в торгах 

► Забезпечення виконання 

процедури торгів і її 

оформлення 

► Прийняття рішення за 

результатами торгів 

Голова 

комітету 

Корпоративний 

секретар 

Перший керівник (Генеральний 

директор) / Заст. першого 

керівника з фінансів 

(Фінансовий директор) 

Перший керівник (Генеральний 

директор) / Заст. першого 

керівника з персоналу (Директор з 

персоналу і соціальних питань) 

Перший керівник (Генеральний 

директор)  / Заст. Першого 

керівника з комерційних питань 

(Комерційний директор) 

Члени 

комітету 

► Відсутні ► Заст. Першого керівника з 

фінансів (Фінансовий 

директор) 

► Вище керівництво 

► Заст. Першого керівника з 

персоналу (Директор з 

персоналу і соціальних 

питань) 

► Вище керівництво 

► Керівники департаментів  

► Співробітники відділу 

закупівель 

► Ініціатор закупівель 

► Технічні спеціалісти (у випадку 

необхідності) 

Регулярність 

засідань 
Постійно діючий орган Щорічно / Щоквартально Щорічно / Щоквартально Згідно з планом закупівель 
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3. Приклад цільової 

організаційної структури на 

базі ДВРЗ 
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Директор ДВРЗ

Вертикаль Вантажні перевезення

Рівень 1. 

АПАРАТ УПРАВЛІНЯ 

Філії та дочірні підприємства

Помічник директора з 

економічної безпеки

Охорона пожежна, 

сторожова

Заступник директора 

з якості

Відділ сертифікації 

продукції

Відділ технічного 

контролю

Заступник директора 

з комерційних питань

Відділ матеріально-

технічного 

постачання та збуту

Бюро закупівель

Транспортний цех

Заступник директора 

з виробництва

Виробничо-

диспетчерський 

відділ

Вагонозбиральний 

цех №1

Вагонозбиральний 

цех №2

Головний 

бухгалтер

Бухгалтерія

Заступник 

директора з 

економіки та 

фінансів 

Відділ економіки та 

маркетингу

Відділ організації 

праці та заробітної 

плати

Фінансовий відділ

Відділ 

автоматизованої 

системи керування 

виробництвом

Цех ходових частин

Ремонтно-

комлектувальний цех

Ковальський цех

Ливарний цех

Заступник директора 

з експлуатації 

рухомого складу

Відділ експлуатації 

вагонів

Відділ ремонту 

вагонів

Помічник директора

Адміністративно-

господарський відділ

Юридично-правовий 

відділ

Відділ охорони праці

Відділ організації 

роботи з персоналом

Головний інженер

Технічний відділ

Цех виготовлення і 

ремонту обладнання 

та інструменту

Відділ головного 

механіка

Ремонтно-

будівельний цех

Енергосиловий цех 

Відділ головного 

енергетика

Центральна 

заводська 

лабораторія 

Спеціальний сектор
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Загальні збори 

акціонерів

Генеральний директор 

ДВРЗ

Вертикаль Вантажні перевезення

Служба Головного 

механіка

Директор з виробництва

Служба головного 

енергетика

Ливарний цех

Ковальський цех

Цех ходових частин

Вагонозбиральний 

цех №1

Заступник директора 

з виробництва

Вагонозбиральний 

цех №2

Склад готової 

продукції

Ремонтно-

будівельний цех

Відділ експлуатації і 

ремонту вагонів

Виробничо-

диспетчерський 

відділ

Бухгалтерія

Центральна 

заводська 

лабораторія

Служба технічного 

контролю

Відділ 

сертифікації 

продукції

Відділ 

технічного 

контролю

Транспортний 

цех

Цех виготовлення і 

ремонту обладнання 

та інструменту

Фінансовий директор

Казначейство

Фінансовий відділ

Планово-

економічний відділ

Комерційний директор Директор з персоналу і 

соціальних питань
Директор з юридичних 

питань

Склад ТМЦ

Відділ маркетингу

Відділ збуту

Відділ закупівель

Служба охорони

Адміністративно-

господарський 

відділ

Відділ кадрів

Відділ з організації і 

нормування праці

Юридично-правовий 

відділ

Служба внутрішнього 

аудиту

Комітет по винагородах
Бюджетно-

інвестиційний комітет
Тендерний комітет

Наглядова рада ДВРЗ Ревізійний комітет

Енергосиловий цех

Заст. Комерційного 

директора з 

логістики

Ремонтно-

комплектувальний 

цех

Відділ навчання і 

розвитку персоналу

Технічний відділ

Головний інженер

Директор з 

адміністративних та 

інших питань

Спеціальний сектор
Відділ охорони 

праці

Корпоративний 

секретар

Відділ ІТ (АСУ)


