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У цій статті досліджено організаційно-правові засади співробітництва незалежних регуляторних 
органів у сфері залізничного транспорту держав – членів ЄС. Автором здійснено аналіз роботи Групи 
незалежних регуляторів у сфері транспорту (Independent Regulators’ Group – Rail (IRG-Rail)). 
Також досліджено організаційну структуру, цілі, функції та завдання IRG-Rail.

У статті наведено перелік документів, на підставі яких функціонує IRG-Rail. Також 
здійснено аналіз діяльності робочих груп, які функціонують у межах IRG-Rail, а саме: доступ до 
інфраструктури; доступ до сервісних послуг; збори; плата за послуги; законодавчі пропозиції; 
моніторинг ринку. 

Автор зазначає, що робоча група з доступу до інфраструктури у своїй роботі зосереджується на 
дослідженні та аналізі всіх аспектів доступу до залізничної інфраструктури. Також автор звертає 
увагу на те, що робоча група з доступу до сервісних послуг працює над забезпеченням прозорого 
доступу до сервісних споруд та послуг, пов’язаних із залізничним транспортом. 

У статті зазначено, що основна мета діяльності робочої групи зі зборів полягає у розробленні 
загального розуміння принципів тарифікації в європейському залізничному секторі. Що ж стосується 
робочої групи, яка працює у сфері плати за послуги, то її діяльність пов’язана з оглядом загальних 
європейських практик тарифікації послуг у сфері залізничного транспорту.

Також автор зазначає, що робоча група із законодавчих пропозицій розглядає запропоновані 
законодавчі акти, які стосуються питань лібералізації та вдосконалення структури європейського 
ринку залізничного транспорту. А що стосується робочої групи з моніторингу ринку, то основна 
мета діяльності цієї робочої групи полягає у посиленні ролі національного моніторингу шляхом обміну 
досвідом та розширення знань про європейський ринок залізничного транспорту.

Автор сподівається, що регулятор у сфері транспорту в Україні буде створений та у 
майбутньому він також приєднається до роботи IRG-Rail.
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Постановка проблеми. У Європейському 
Союзі (далі – ЄС) важливу роль відіграє 
державне регулювання у сфері залізничного 
транспорту. Відповідно до правових вимог 
ЄС у державах – членах ЄС повинні бути 
створені незалежні регуляторні органи, що 
будуть здійснювати державне регулювання 
у сфері транспорту. Кожна держава – член 
ЄС пішла власним шляхом формування 
таких незалежних регуляторів. У деяких 
державах – членах ЄС були створені регуля-
тори, які здійснюють державне регулювання 
виключно у сфері транспорту (Королівство 
Бельгія, Чеська Республіка, Республіка 
Угорщина, Італійська Республіка та інші), 
інші держави – члени ЄС пішли шляхом 
створення органів, які здійснюють державне 
регулювання не лише у сфері транспорту, 

а й у інших сферах, що належать до природ-
них монополій (Федеративна Республіка 
Німеччина, Республіка Естонія, Королівство 
Іспанія, Республіка Хорватія та інші). 

За для створення єдиного, стабільного 
та конкурентоспроможного ринку у сфері 
залізничного транспорту незалежні регу-
лятори почали обмінюватися своїм досві-
дом, така міжнародна співпраця призвела 
до створення Групи незалежних регуля-
торів у сфері транспорту (Independent 
Regulators’ Group – Rail (далі – IRG-Rail)). 
IRG-Rail – це добровільна платформа для 
співпраці, обміну інформацією та практикою 
між національними регуляторами у сфері 
залізничного транспорту у Європі. Вважа-
ємо, що дослідження адміністративно-пра-
вового статусу IRG-Rail має бути корисним 
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для нашої держави. У 2015 р. Міністерством 
інфраструктури України було розроблено 
проект Закону України «Про державне регу-
лювання у сфері транспорту», яким було 
передбачено утворення Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері 
транспорту. Сподіваємося, що регулятор 
у сфері транспорту в Україні буде створений 
та у майбутньому він також приєднається до 
роботи IRG-Rail. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню співпраці між регуляторними орга-
нами у сфері транспорту приділяли увагу, 
зокрема, Ю. Крозет, С. Наш, Дж. Престон. 
Проте організаційно-правові засади співро-
бітництва незалежних регуляторних органів 
у сфері залізничного транспорту держав – 
членів ЄС ще не були предметом спеціаль-
ного наукового дослідження.

Потребують спеціального дослідження 
організаційно-правові засади співробіт-
ництва незалежних регуляторних органів 
у сфері залізничного транспорту держав – 
членів ЄС.

Мета статті. Стаття спрямована на висвіт-
лення організаційно-правових засад спів-
робітництва незалежних регуляторних 
органів у сфері залізничного транспорту 
держав – членів ЄС у межах групи неза-
лежних регуляторних органів у сфері 
залізничного транспорту IRG-Rail.

Досягненню поставленої мети має спри-
яти вирішення таких завдань:

1) проаналізувати організаційну струк-
туру IRG-Rail;

2) висвітлити основні цілі та функції 
IRG-Rail;

3) охарактеризувати основні завдання 
IRG-Rail.

Виклад основного матеріалу. Варто 
почати з того, що в червні 2011 р. було ство-
рено IRG-Rail. До складу цієї організації 
входять незалежні регуляторні органи, що 
здійснюють державне регулювання у сфері 
транспорту, з 31 країни. 

9 червня 2011 р. пятнадцять незалежних 
транспортних регуляторів підписали Мемо-
рандум про порозуміння. У цьому документі 
йшлося про створення IRG-Rail як міжна-
родної платформи для співпраці незалежних 
регуляторів у сфері залізничного транспорту, 
а також визначено її основну мету діяльності, 
цілі та функції. Мета діяльності IRG-Rail 
полягає у створенні сприятливих умов для 
функціонування єдиного, конкурентоспро-
можного внутрішнього ринку залізничного 
транспорту в Європі [1]. 

Окрім Меморандуму про порозуміння, 
діяльність IRG-Rail регулюється також 

Меморандумом про співпрацю. У цьому 
документі йдеться про умови співпраці чле-
нів IRG-Rail.

Варто зауважити, що IRG-Rail очолює 
Голова, який має заступника. Цікавим є той 
факт, що Голова перебуває на цій посаді 
лише один рік і попередньо він має пропра-
цювати на посаді заступника.

Кожного року Пленум Асамблеї призна-
чає особу, яка буде виконувати обов’язки 
заступника голови, а в майбутньому буде 
Головою IRG-Rail. Особа, яка може претен-
дувати на посаду заступника Голови, пови-
нна бути керівником регуляторного органу 
у сфері транспорту (тобто головою, членом 
правління, президентом, віце-президен-
том). Голова IRG-Rail або його заступник 
має право скликати чергові або позачергові  
(на вимогу щонайменше чверті від усіх чле-
нів) пленарні збори. Також слід зауважити, 
що Голова обов’язково розробляє і подає 
проект річної робочої програми Пленуму 
Асамблеї на затвердження [2].

12 травня 2017 р. члени IRG-Rail при-
йняли Стратегію на період з 2017 р. до 2020 р. 
[3]. Цей документ висвітлює основні питання 
діяльності регуляторних органів у сфері 
транспорту на найближчі роки та встанов-
лює чітку стратегію для вирішення проблем, 
що виникають у залізничному секторі.

Відповідно до цієї Стратегії у 2019 р. пла-
нувалося завершити лібералізацію внутріш-
ніх залізничних ринків країн Європи. Однак 
виконати умови Стратегії на практиці вияви-
лося не зовсім легко. 

Також у Стратегії йдеться про те, що 
регулятори у сфері транспорту повинні тісно 
співпрацювати з метою напрацювання спіль-
них підходів та вироблення єдиних принци-
пів у своїй роботі [3].

Стратегія визначає основні завдання, 
які стоять перед регуляторними органами 
у сфері залізничного транспорту, серед яких:

– вільна конкуренція на ринку залізнич-
ного транспорту;

– регулювання транскордонних питань;
– розроблення нових інструментів 

та методів регулювання.
Вільна конкуренція на ринку залізничного 

транспорту забезпечить створення єдиного 
європейського ринку у сфері залізничного 
транспорту та сприятиме зростанню добро-
буту населення загалом. Завдяки регулю-
ванню транскордонних питань ми можемо 
говорити про напрацювання та вироблення 
єдиних правил та принципів у діяльності 
регуляторів у сфері транспорту. Розроблення 
нових інструментів та методів регулювання 
є необхідною вимогою для подальшого всебіч-
ного розвитку сфери залізничного транспорту. 
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Повертаючись до діяльності IRG-Rail, 
варто зауважити, що на пленарних засі-
даннях IRG-Rail повинні бути присутні всі 
члени. На цих засіданнях проходить обгово-
рення діяльності IRG-Rail та приймаються 
рішення стосовно таких питань, як:

– затвердження документів;
– прийняття нових членів та виклю-

чення членів;
– прийняття рішень, які спрямовані на 

досягнення цілей IRG-Rail;
– затвердження будь-яких змін до Мемо-

рандуму про взаєморозуміння;
– створення робочих груп та призна-

чення голів таких груп тощо [4].
Звичайні пленарні збори скликаються 

Головою або заступником Голови не рідше 
одного разу на рік. Пленарні збори можуть 
скликатися і частіше у разі необхідності. 
Будь-яке позачергове засідання скликається 
Головою на вимогу щонайменше чверті його 
членів. Усі члени мають право голосувати на 
пленарному засіданні. Кожен член має один 
голос. Кворум складає дві третини членів [4].

Як вже було зазначено, у межах діяль-
ності IRG-Rail можуть створюватися робочі 
групи. Такі групи складаються з представни-
ків членів IRG-Rail, і обов’язково має бути 
призначений голова групи. Голова робочої 
групи координує її діяльність.

Робочі групи звітують та подають на пле-
нарне засідання IRG-Rail проекти докумен-
тів для затвердження. 

Нині функціонують такі робочі групи:
– доступ до інфраструктури;
– доступ до сервісних послуг;
– збори;
– плата за послуги;
– законодавчі пропозиції;
– моніторинг ринку [5].
Робоча група з доступу до інфраструк-

тури у своїй роботі зосереджується на дослі-
дженні та аналізі всіх аспектів доступу до 
залізничної інфраструктури. Це стосується 
виявлення ринкових бар’єрів, обмежень 
доступу, заохочення конкуренції, захист 
прав споживачів та покращення експлуата-
ційних характеристик залізниць. 

Діяльність цієї робочої групи безпосеред-
ньо стосується імплементації норм, які вста-
новлені Регламентом (ЄС) № 913/2010 Євро-
пейського Парламенту та Ради від 22 вересня 
2010 р. стосовно європейської залізничної 
мережі для конкурентоспроможних вантаж-
них перевезень [6]. 

Варто зазначити, що співпраця регуля-
торних органів у сфері залізничного тран-
спорту з питань доступу до транспортної 
інфраструктури спрямована на створення 
загальних передумов для розвитку конку-

ренції на всіх залізничних ринках та розро-
блення спільних підходів для вирішення всіх 
питань, що стосуються залізничного кори-
дору. Встановлення гармонічних та недис-
кримінаційних правил співробітництва 
та координації між зацікавленими сторонами 
відіграють важливу роль у цьому питанні.

Робоча група з доступу до сервісних 
послуг працює над забезпеченням прозо-
рого доступу до сервісних споруд та послуг, 
пов’язаних із залізничним транспортом. 
Діяльність цієї робочої групи має вирі-
шальне значення для досягнення чесної 
та ефективної конкуренції на залізничному 
ринку та для надання більш якісних послуг 
у сфері залізничного транспорту.

Також варто зазначити, що діяльність цієї 
робочої групи стосується імплементації норм, 
які встановлені Директивою 2012/34/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради Європей-
ського Союзу від 26 червня 2013 р. Зазначена 
директива визначає основні правила доступу 
до об’єктів обслуговування та дає можливість 
Європейській Комісії вжити заходи з визна-
чення деталей процедури та критеріїв, яких 
слід дотримуватися [7]. 

Робоча група досліджує наявні засоби 
доступу до сервісних послуг, включаючи 
додаткові та допоміжні послуги, враховуючи 
національні відмінності у цьому питанні між 
членами IRG-Rail. Така робота проводиться 
з метою вироблення загального розуміння 
засобів обслуговування та недискримінацій-
них умов доступу до цих засобів.

Наступна робоча група, яка утворена 
в межах діяльності IRG-Rail, займається 
питанням зборів. Так, Директива 2001/14/
ЄС Європейського Парламенту та Ради 
Європейського Союзу від 26 лютого 2001 р. 
про розподіл потужностей залізничної інфра-
структури та стягнення плати за викорис-
тання залізничної інфраструктури вимагає 
від регуляторних органів забезпечити усу-
нення дискримінації на залізничному ринку.

Основна мета діяльності цієї робо-
чої групи IRG-Rail полягає у розробленні 
загального розуміння принципів тарифіка-
ції в європейському залізничному секторі 
та визначенні рекомендацій, які повинні 
базуватися на нормах європейського законо-
давства, та обов’язково з урахуванням націо-
нальної практики членів IRG-Rail.

Діяльність наступної робочої групи 
пов’язана з оглядом загальних європейських 
практик тарифікації послуг у сфері залізнич-
ного транспорту. На основі норм Директиви 
2012/34/ЄС Європейського Парламенту 
та Ради Європейського Союзу щодо прин-
ципів тарифікації та вироблення спільної 
позиції щодо понять, пов’язаних зі стягнен-
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ням плати за послуги, робоча група вирі-
шує питання, що стосується оплати послуг 
у сфері залізничного транспорту [7].

Наступна робоча група працює над 
питаннями, що стосуються законодавчих 
пропозицій на рівні ЄС. Робоча група із зако-
нодавчих пропозицій розглядає запропоно-
вані законодавчі акти, які стосуються питань 
лібералізації та вдосконалення структури 
європейського ринку залізничного тран-
спорту [8]. 

Зокрема, ця робоча група у своїй діяль-
ності:

– уважно стежить за поточною політикою 
та перемовинами щодо законодавства ЄС;

– аналізує процес імплементації дирек-
тив ЄС на національному ринку залізниць;

– готує та подає законодавчі пропозиції 
Голові IRG-Rail.

Наступна робоча група займається моні-
торингом ринку. Слід зауважити, що моніто-
ринг ринку залізниць є важливим інструмен-
том у діяльності регуляторних органів у сфері 
залізничного транспорту. Це пов’язано з тим, 
що регуляторні органи за допомогою моніто-
рингу можуть оцінити функціонування ринку 
в цілому і, якщо потрібно, стимулювати учас-
ників ринку до вдосконалення своєї діяльності. 

Варто зауважити, що основна мета діяль-
ності цієї робочої групи полягає у посиленні 
ролі національного моніторингу шляхом 
обміну досвідом та розширення знань про 
європейський ринок залізничного тран-
спорту. Саме тому IRG-Rail розробила 
керівні принципи для регулятивних органів 
у сфері транспорту, які проводять діяльність 
з моніторингу ринку. Ці принципи включа-
ють набір загальних показників та визначень. 
Регуляторні органи у сфері транспорту, які 
входять до IRG-Rail, використовують цей 
перелік принципів під час здійснення наці-
ональних моніторингів ринків у сфері заліз-
ничного транспорту [9]. 

Робоча група з моніторингу ринку вико-
нує такі завдання, як:

– збір та аналіз даних національних 
моніторингів залізничних ринків;

– публікація щорічного звіту про моніто-
ринг ринку IRG-Rail [9].

Учасники цієї робочої групи прагнуть 
гармонізувати підходи до здійснення моні-
торингу внутрішнього ринку та розробити 
вибіркові запитання для опитування корис-
тувачів транспортних послуг.

Також учасники цієї робочої групи сте-
жать за виконанням статті 15 Директиви 
2012/34/ЄС Європейського Парламенту 
та Ради Європейського Союзу, яка стосу-
ється здійснення моніторингу ринку заліз-
ничного транспорту [7].

Висновки

Підсумовуючи вищевикладене, варто 
зазначити, що співпраця незалежних регуля-
торних органів у сфері транспорту в межах 
IRG-Rail має надзвичайно важливе значення 
для розвитку залізничної сфери транспорту 
у Європі. Діяльність IRG-Rail спрямована 
на створення та розвиток єдиних стандартів 
щодо здійснення державного регулювання 
у сфері залізничного транспорту, а також на 
захист прав споживачів.

IRG-Rail прагне зробити ринок у сфері 
залізничного транспорту більш прозорим, 
полегшити до нього доступ і забезпечити 
реальне конкурентне середовище. Також 
слід зазначити, що під час обміну досвідом 
між членами IRG-Rail напрацьовуються під-
ходити до вирішення спірних питань, що 
виникають у процесі здійснення державного 
регулювання у сфері транспорту.

Перспективи подальших досліджень. 
Проведені попередні дослідження пока-
зали, що існує об’єктивна необхідність 
подальшого вивчення форм співпраці між 
національними регуляторами, що здійсню-
ють державне регулювання у сфері тран-
спорту. 
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This article explores the organizational and legal foundations of cooperation between independent 
regulatory bodies in the field of rail transport in EU Member States. The author analyzed the work of the 
Independent Regulators Group in the field of transport. The article states that IRG-Rail is the „Independent 
Regulators’ Group – Rail”, a network currently comprising independent rail Regulatory Bodies from  
31 European countries. Furthermore, on 9 June 2011 fifteen independent rail Regulatory Bodies signed the 
"Memorandum of Understanding” for the establishment of the Independent Regulators’ Group-Rail. They 
have voluntarily formed the group to facilitate cooperation in their common interests for the promotion of the 
internal railways market. 

The article states that the overall aim of the Independent Regulators’ Group – Rail is to facilitate the 
creation of a single, competitive, efficient and sustainable internal railways market in Europe. The IRG-
Rail acts as a platform for cooperation, information exchange and sharing of best practice between national 
railway regulators in order to face current and future regulatory challenges in railways and to promote a 
consistent application of the European regulatory framework.

The author also examines the work of the working groups IRG-Rail. IRG-Rail has such working groups: 
access; access to service facilities; charges; charges for service facilities; emerging legislative proposals; market 
monitoring.

The article states that the cooperation of independent regulatory authorities in the field of transport 
within IRG-Rail is extremely important for the development of rail transport in Europe. IRG-Rail activities 
are aimed at creating and developing uniform standards for the implementation of state regulation in the field 
of rail transport, as well as for the protection of consumer rights.

The author hopes that a regulator in the field of transport in Ukraine will be created and in the future it 
will also join IRG-Rail. 

Key words: transport, independent regulator, railway sector, IRG-Rail, working groups.


