
«Доступ до ринку залізничних перевезень  

з урахуванням Угоди про асоціацію з ЄС.  

Законодавчі ініціативи і основні ризики для 

бізнесу.» 
 

Залізничний транспорт відіграє важливу роль в соціально-економічному 
розвитку країни.  

Уряд розпочав реформування залізничної галузі в Україні, шляхом 
імплементації законодавства ЄС, державного управління у сфері безпеки на 
залізничному транспорті, запровадження Європейського державного нагляду 
(контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, які надають послуги з 
перевезення вантажів і пасажирів та інше. 

Терміни імплементації законодавства ЄС в сфері залізничного 
транспорту значно менші, ніж проходили цей шлях країни ЄС, тому ЄС 
докладає значних зусиль в допомозі Україні подолати всі не гаразди і досягти 
необхідно успіху. 

Складність полягає в тому, що центральними органами виконавчої 
влади напрацьована велика кількість законодавчих ініціатив, однак суб’єктів 
господарювання, діяльність яких пов’язана з залізничним транспортом ніхто 
завчасно не готує до нових змін, і це становить великий ризик щодо адаптації 
та продовження здійснення діяльності з урахуванням нових умов допуску до 
ринку. 

Враховуючи викладене, ГЛОБАЛ ТРАНС КОНСАЛТИНГ пропонує Вашій 
увазі тренінг на тему:  

«Доступ до ринку залізничних перевезень з урахуванням 
Угоди про асоціацію з ЄС. Законодавчі ініціативи і основні ризики 

для бізнесу» 

Цільова аудиторія:  керівники підприємств, установ та організацій та їх 
заступники, керівники структурних підрозділів та фахівці, діяльність яких 
пов’язана з залізничним транспортом. 

Мета тренінгу:  
Ознайомлення з тенденціями формування та реалізації державної 

політики в Україні в сфері залізничного транспорту. 
Короткий огляд:  
- вимоги Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в сфері 

залізничного транспорту; 
- законодавчі ініціативи в сфері залізничного транспорту, зокрема, 

законопроект № 9512 «Про залізничний транспорт» та інші; 
- запровадження нової системи допуску до ринку залізничних 

перевезень, згідно з директивою 2004/49/ЄС від 29.04.2004 про безпеку 



залізниць, якою встановлюються вимоги щодо впровадження системи 
безпеки управління як перевізником так і оператором інфраструктури, 
директивою 2012/34/ЄС від 21.11.2012 про створення єдиного європейського 
залізничного простору, якою встановлюються вимоги до залізничного 
перевізника в частині задовільного фінансового стану залізничного 
перевізника, доброї репутації залізничного перевізника, компетенції 
персоналу; 

 запровадження страхування професійної відповідальності 
залізничного перевізника з метою підтвердження його фінансового стану; 

 забезпечення експлуатаційної сумісності (інтероперабельності) 
залізничної системи, згідно з директивою 2008/57/ЄС від 17.06.2008 про 
інтероперабельність залізничних систем; 

  запровадження нових вимог до машиністів – в частині 
сертифікації машиністів, які управляють локомотивами та поїздами у 
залізничній мережі, згідно з директивою 2007/59/ЄС від 23 жовтня 2007 року; 

 запровадження нової системи державного нагляду (контролю) в 
сфері залізничного транспорту; 

 практичні аспекти віддаленого профайлінгу у підборі персоналу 
підприємства. 

Характеристика тренінгу: тренінг проводиться протягом одного дня до 
6 годин. 

 

 

 

НАША КОМАНДА МАЄ СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ І ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД 

У ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС В СФЕРІ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ. 

 

Наш девіз – не робити «гріха пустелі». 

 

Найбільший гріх в пустелі - знати, де джерело води, але не розповідати про це 
іншим. 

Ми готові поділитися з Вами інформацією, яка одного разу може врятувати Ваш 
бізнес! 


