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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Тривалий історичний досвід 

доводить існування тісної взаємозалежності між забезпеченням 

зовнішньоекономічних інтересів країн та розвитком їхньої міжнародної 

транспортної взаємодії. Виявлення сучасних правових режимів міжнародних 

транспортних коридорів (МТК) залишається важливим питанням міжнародного 

права. При цьому необхідно враховувати, що МТК відіграють роль «формалізованої 

квінтесенції» міжнародного транспортного простору, є своєрідним налаштуванням 

над ним. МТК постійно обговорюються на наукових і практичних форумах, 

насамперед для того, щоб уникнути привнесення в міждержавні відносини 

розбіжностей з приводу їхнього використання. Основним завданням у сфері 

регулювання транспортних перевезень трубопровідними, водними, автомобільними, 

залізничними, повітряними та мультимодальними мережами МТК є забезпечення 

співробітництва держав шляхом підписання відповідних міжнародних договорів та 

спільного вироблення єдиних технічних стандартів і правил. 

Дві взаємозалежні тенденції, такі як інтернаціоналізація та розширення 

міжнародної спеціалізації, сприяли збільшенню просторового розриву між стадіями 

формування товарного потоку й етапами його переміщення. Таким чином, 

акцентується увага на важливості кінцевого об’єднання розподільчих систем, а отже, 

фактично правове регулювання міжнародних перевезень вантажів (пасажирів і 

багажу) територіями країн відіграє дедалі вагомішу роль. Проблемою є вже не 

стільки доступ до ключових регіонів, скільки фактична безперебійна доставка з 

уникненням правових, адміністративних і технічних бар’єрів. Підвищується 

необхідність удосконалення механізмів міжнародно-правового регулювання 

транспортних коридорів. Особливого значення набули питання виявлення правових 

режимів МТК у контексті розвитку міжнародних мультимодальних та транзитних 

перевезень.  

Слід акцентувати особливу увагу на трубопровідних МТК, які на сучасному 

етапі стають особливо затребуваними. У межах міжнародного права, що 

застосовується до трубопровідних МТК, може бути визначено вихідну відмінність 

залежно від виду прокладання й експлуатації трубопроводів: підводні трубопроводи 

є об’єктами двосторонніх міжнародних угод, тоді як наземні транскордонні 

трубопроводи загалом не мають міжнародно-правового режиму і щодо кожного 

окремого наземного трубопроводу укладаються зазвичай спеціальні домовленості. У 

зв’язку зі специфікою міжнародно-правового регулювання таких видів МТК їхній 

аналіз доцільно винести за межі даної дисертаційної роботи, як самостійний 

предмет, що заслуговує комплексного дослідження. 

Міжнародно-правове регулювання сучасних МТК характеризується 

серйозними недоліками, серед яких варто виокремити найсуттєвіший – відсутність 

міжнародно-правового режиму більшості МТК. Особливо чітко прослідковуються 

проблеми правового регулювання євразійських та африканських МТК, які найбільш 

яскраво проявляються у відсутності єдиної транспортної термінології та 
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відповідного транспортного законодавства. Така ситуація значно шкодить розвитку 

глобальних МТК, серед яких варто акцентувати увагу на МТК «Новий Шовковий 

шлях». 

Науковий аналіз порушеної у дослідженні проблематики є особливо 

актуальним для України, адже більшість її національних водних, наземних і 

повітряних транспортних коридорів залучені до регіональних та глобальних МТК. 

Крім того, МТК, що проходять територією України, діють у напрямі реалізації її 

транзитного потенціалу. За таких умов виникає особлива потреба вдосконалення 

міжнародного співробітництва України з іншими країнами щодо розвитку 

міжнародно-правового регулювання МТК.  

Необхідно зауважити, що міжнародно-правове регулювання МТК є однією з 

найменш вивчених сфер міжнародних транспортних відносин як в Україні, так і за 

кордоном. Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена потребою 

комплексного дослідження недостатньо вивчених питань міжнародно-правового 

регулювання МТК.  

Теоретичною основою дослідження стали праці як вітчизняних дослідників, 

так і зарубіжних науковців. Слід підкреслити‚ що дисертаційні, а також 

узагальнюючі монографічні роботи, присвячені науковому аналізу еволюції 

міжнародно-правового регулювання МТК‚ практично відсутні у вітчизняній фаховій 

літературі. Загальнотеоретичні питання правового регулювання міжнародної 

транспортної діяльності висвітлено у працях таких українських юристів-

міжнародників‚ як Т. Аверочкіна, І. Дахно, С. Кузнецов, А. Кулько, А. Мішенко, Л. 

Тимченко, В. Яковенко. Серед інших вітчизняних дослідників, праці яких частково 

або опосередковано торкаються міжнародних перевезень у межах МТК, варто 

назвати О. Комчатних, Н. Редько, О. Розсоху та Л. Соколову. Вивчення правових 

режимів МТК неможливе у відриві від питань теорії та практики міжнародного 

права. Внаслідок цього у рамках дослідження з метою глибокого аналізу правових 

режимів МТК були використані праці таких авторитетних українських юристів-

міжнародників‚ як М. Баймуратов, О. Буткевич, М. Буроменський, В. Василенко, 

А. Дмитрієв, О. Задорожній, А. Кориневич, В. Мицик‚ В. Муравйов, К. Савчук, О. 

Шпакович та ін. 

Доcлiджeння в чаcтинi вивчeння icтоpiї розвитку транспортних коридорів та 

їхнього правового регулювання ґpyнтyєтьcя на роботах Н. Ахметшина, 

Ю. Барсегова, В. Кадала, В. Карнацевіча, Л. Козлова, І. Лукашука, Ф. Мартенса, 

С. Маркова, Ф. Рихтгофена та ін. У їхніх наукових працях висунуто низку 

оригінальних ідей щодо становлення провідних МТК та їхнього регулювання.  

Певний внесок у вивчення міжнародно-правових питань регулювання МТК 

зроблено такими зарубіжними дослідниками, як Л. Андрєєва, Е. Алієв, Н. Бобрун, 

Д. Бовет, Е. Драб, А. Вилегжанін, А. Віноградов, В. Ісаков, С. Краснер, С. Кунака, А. 

Калпін, А.Кулі, Т. Малува, Б. Мелгар, Е. Норкіна, М. Селл, Д. Семенов, С. Хагард, 

В. Хендерсон, З. Хонг та ін. 
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Зазначені дослідження надали змогу виявити проблемні теоретичні та 

практичні аспекти правового регулювання транспортної сфери на національному та 

міжнародному рівнях.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано в межах наукової теми № 16БФ048-01 «Асоціація, як новий 

формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, 

економічний та інформаційний аспекти», яка є складовою Комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета дослідження – виявити й охарактеризувати особливості міжнародно-

правового регулювання МТК, дослідити джерела міжнародного характеру, що 

регламентують правові режими провідних МТК, визначити ефективність 

застосування норм, що містяться в цих джерелах, сформулювати наукові положення 

та розробити практичні рекомендації з удосконалення механізмів міжнародно-

правового регулювання МТК. 

Для досягнення поставленої мети yвагy бyло cпpямовано на розв’язання таких 

завдань: 

 визначити поняття «МТК» та його складові; 

 визначити особливості міжнародних мультимодальних і транзитних 

перевезень; 

 виявити етапи становлення та розвитку правового регулювання 

європейських, євразійських й африканських МТК; 

 визначити міжнародно-правові основи регулювання МТК; 

 охарактеризувати договірно-правовий та інституційний механізми 

міжнародно-правового регулювання МТК; 

 охарактеризувати сучасні правові режими європейських, євразійських та 

африканських МТК; 

 виявити особливості міжнародно-правового регулювання МТК «Новий 

Шовковий шлях»; 

 провести аналіз національних і міжнародно-правових джерел, які 

застосовуються до регулювання міжнародних мультимодальних перевезень 

мережами МТК; 

 визначити шляхи розвитку міжнародно-правового регулювання 

мультимодальних і транзитних перевезень; 

 запропонувати шляхи вдосконалення міжнародно-правового регулювання 

сучасних регіональних і глобальних МТК; 

 з’ясувати оптимальні варіанти встановлення міжнародно-правового режиму 

МТК «Новий Шовковий шлях»; 

 визначити значимість актуальних МТК, що проходять територією України; 

 рекомендувати можливі напрями розвитку механізмів міжнародно-правового 

співробітництва України з іншими країнами щодо МТК. 

Об’єкт доcлiджeння – міжнародно-правові відносини, що складаються у 

процесі створення та функціонування сучасних МТК. 
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Пpeдмeтом доcлiджeння є комплекс міжнародно-правових принципів і норм, 

що визначають умови функціонування сучасних МТК. 

Мeтоди доcлiджeння. У пpоцeci доcлiджeння викоpиcтовyвалиcя як 

загальнонаукові методи пізнання – аналіз, синтез, наукове абстрагування, дедукція, 

так і юридичні методи – формально-юридичний, порівняльно-правовий, історико-

правовий, що сприяло розв’язанню поставлених завдань та забeзпeченню 

доcтовipності зpоблeних виcновкiв. Методом аналізу було досліджено поняття 

«МТК» та його складові. За допомогою методу синтезу було визначено термін 

«правовий режим МТК». Формально-юридичний метод дозволив окреслити коло 

регіональних, двосторонніх та універсальних міжнародних угод, а також інші 

міжнародно-правові джерела, які можна застосувати до правового регулювання 

МТК. Порівняльно-правовий метод був використаний при дослідженні правових 

режимів МТК, внаслідок чого були зроблені висновки про необхідність застосування 

досвіду їхнього правового регулювання до МТК «Новий Шовковий шлях». 

Icтоpичний мeтод заcтосовyвавcя пpи доcлiджeннi еволюції розвитку МТК. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у вітчизняній 

науці комплексним, системним дослідженням особливостей міжнародно-правового 

регулювання МТК. Попередні наукові роботи стосувалися переважно вивчення лише 

окремих аспектів зазначеної теми.  

Основні підсумки та результати дисертаційного дослідження, які визначають 

його новизну, є особистим внеском автора у розробку досліджуваної проблеми.  

Наyковy новизнy доcлiджeння вiдобpажають такi оcновнi його положення: 

Упepшe: 

– проведено порівняльно-правовий аналіз термінології стосовно МТК у 

контексті специфіки їхнього міжнародно-правового регулювання; запропоновано 

авторське визначення поняття «МТК» – це транспортні маршрути, засновані на 

визначених організаційно-правових та техніко-технологічних умовах для здійснення 

міжнародних унімодальних (мультимодальних) та транзитних перевезень вантажів 

(пасажирів і багажу), які проходять територією двох або більше країн; 

– розроблено періодизацію становлення міжнародно-правового регулювання 

МТК і виявлено визначальні ознаки кожного з періодів; висвітлено основні тенденції 

розвитку правових режимів європейських, євразійських та африканських МТК;  

– розкрито сутність й особливості механізмів міжнародно-правового 

регулювання МТК та виокремлено їхні основні складові; з’ясовано, що договірно-

правовий механізм складається з багатосторонніх і двосторонніх міжнародних 

договорів‚ які регулюють відносини між державами щодо використання підземних, 

водних, наземних та повітряних мереж МТК, інституційний механізм, зі свого боку, 

складається з міжурядових та неурядових міжнародних транспортних організацій, 

що координують діяльність держав із розвитку МТК; виявлено, що міжнародно-

правове регулювання МТК встановлює такі режими: національно-правовий – 

визначається внутрішнім законодавством держав чи міжнародно-правовий – 

визначається міжнародними договорами, що передбачають вільне використання 

МТК різними країнами на умовах рівності; 
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– здійснено комплексний аналіз джерел міжнародного характеру, що 

встановлюють правові режими водних, наземних, повітряних і мультимодальних 

європейських, євразійських та африканських МТК; виявлено, що в умовах 

відсутності сучасних універсальних міжнародних договорів про МТК провідну роль 

відіграють міжнародні договори щодо кожного окремого виду міжнародних 

перевезень та міжнародні акти рекомендаційного характеру. З огляду на це 

з’ясовано: більшість сучасних МТК не мають універсального міжнародно-правового 

режиму; 

– запропоновано ухвалення універсальних міжнародних договорів щодо МТК, 

які встановлять їхній міжнародно-правовий режим та створення міжнародної 

міжурядової організації, діяльність якої поширюватиметься на всі види МТК; 

– окреслено пріоритетні напрями міжнародно-правової кооперації держав у 

межах мультимодальних МТК, зокрема, надано пропозиції і рекомендації щодо 

вдосконалення міжнародно-правового регулювання МТК «Новий Шовковий шлях»; 

запропоновано проект Конвенції про МТК «Новий Шовковий шлях» якою, зокрема, 

передбачається встановлення його міжнародно-правового режиму. 

Удоcконалeно: 

– класифікацію МТК із урахуванням міжнародно-правових засад за такими 

ознаками: а) за кількістю транспортних мереж у межах МТК (унімодальні та 

мультимодальні); б) за видом перевезень (трубопровідні, морські, річкові, 

автомобільні, залізничні та повітряні); в) за просторовою ознакою (підземні, водні, 

наземні та повітряні); г) за географічною приналежністю 

(внутрішньоконтинентальні та міжконтинентальні); ґ) за направленістю створення 

(транзитні, торгові та розвиваючі); 

– підходи до співставлення поняття «мультимодальні перевезення» з такими 

суміжними категоріями, як: «комбіновані перевезення», «інтермодальні 

перевезення», «змішані перевезення», «сегментарні перевезення»; 

– визначення поняття «правовий режим МТК», під яким слід розуміти систему 

юридичних норм і правил, що регулюють порядок функціонування МТК; 

– характеристику МТК з огляду на такі їхні складові, як міжнародні 

мультимодальні та транзитні перевезення; з’ясування сутності, особливостей 

становлення та розвитку міжнародно-правового регулювання міжнародних 

мультимодальних та транзитних перевезень; 

– вироблення пропозицій щодо розвитку міжнародного співробітництва України 

з іншими державами щодо МТК, які полягають у подальшому вдосконаленні 

національного транспортного законодавства та міжнародного договірно-правового й 

інституційного механізмів забезпечення співпраці України з іншими країнами щодо 

функціонування МТК, що сприятиме залученню національних транспортних 

коридорів до регіональних і глобальних МТК, серед яких важливе місце відводиться 

входженню України до мультимодального МТК «Новий Шовковий шлях». 

Набули подальшого pозвитку: 

– теза про те‚ що основними принципами міжнародно-правового регулювання 

МТК є свобода судноплавства та свобода транзиту; 
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– розуміння того, що міжнародні договори, які регулюють перевезення 

переважно одним видом транспорту, не забезпечують ефективного міжнародно-

правового регулювання мультимодальних перевезень у сучасних умовах 

функціонування МТК; 

– твердження про те, що міжнародно-правове регулювання МТК включає 

приватноправовий та публічно-правовий режими, які сприяють конкретизації 

правових режимів МТК; 

–  положення про те‚ що міжнародно-правовий режим морських мереж МТК 

визначає Конвенція ООН з морського права 1982 р. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у тому, 

що положення та висновки дисертаційного дослідження можуть бути використані як 

у науково-дослідній та навчальній, так й у правотворчій та правозастосовній 

діяльності, вони також можyть бyти коpиcними у подальших наyкових доcлiджeннях 

правових режимів МТК. Проведене дослідження може сприяти кращому розумінню 

позитивних і негативних сторін міжнародно-правового регулювання МТК в умовах 

інтенсифікації міжнародної транспортної кооперації. Положeння диcepтацiї можyть 

бyти викоpиcтанi у навчальномy пpоцeci пpи pозpобцi навчальних поciбникiв, 

пiдpyчникiв i мeтодичних peкомeндацiй, y викладаннi ноpмативних диcциплiн 

«Мiжнаpоднe пyблiчнe пpаво», «Мiжнаpоднe морське пpаво», «Мiжнаpоднe 

транспортне пpаво» та «Мiжнаpоднe економічне право».  

Теоретичне значення дослідження зумовлене комплексною результативною 

базою, яка цілком ефективно систематизує та виводить на новий рівень наукові 

знання щодо ефективного управління МТК. Крім цього, підкреслюється важливість 

удосконалення механізмів міжнародно-правового регулювання МТК. Сформульовані 

дисертантом висновки можуть бути використані для подальшого дослідження 

правових аспектів функціонування МТК і для розширення навчально-практичної 

літератури із зазначеної тематики. 

Практичне значення дисертаційної роботи висвітлене у переліку пропозицій 

щодо виведення міжнародно-правового регулювання МТК на новий рівень з 

урахуванням розвитку міжнародної транспортної кооперації. Розглянуті у 

дослідженні положення та сформовані пропозиції можуть бути використані у 

процесі подальшого вдосконалення договірно-правового й інституційного 

механізмів міжнародно-правового регулювання МТК.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою з 

урахуванням фундаментальних досягнень науки міжнародного права. Усі 

сформульовані в ній положення та висновки, які є науковою новизною, отримані й 

обґрунтовані автором самостійно. Використані в дисертації ідеї, гіпотези чи 

положення інших авторів лише підкріплюють ідеї здобувача та мають відповідні 

посилання. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалась на засіданні 

кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження оприлюднено у публікаціях та виступах на восьми 
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міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-

практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Шевченківська 

весна» (м. Київ, 2 квітня 2015 р.), Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Інноваційні напрямки розвитку правової системи України» 

(м. Тернопіль, 25 листопада 2015 р.), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Тенденції та пріоритети реформування законодавства України» 

(м. Херсон, 11–12 грудня 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрямки його 

вдосконалення» (м. Одеса, 14–15 жовтня 2016 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн» 

(м. Запоріжжя, 23–24 вересня 2016 р.), Науково-практичній конференції «Розвиток 

державності та права в Україні: реалії та перспективи» (м. Львів, 16–17 вересня 

2016 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правова реформа та 

забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні» 

(м. Одеса, 14–15 жовтня 2016 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні» 

(м. Херсон, 7–8 жовтня 2016 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано сімнадцять 

наукових праць, з яких: сім наукових статей у фахових наукових виданнях, 

затверджених переліком МОН України, дві статті в іноземних наукових виданнях та 

вісім тез доповідей на наукових конференціях. Всі публікації одноосібні. 

Структура дисертації визначена метою та завданнями дослідження і 

складається із вступу, трьох розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Основний текст дисертації розміщено на 

172 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 237 сторінок, зокрема список 

використаних джерел розміщено на 36 сторінках (377 найменувань). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено її сутність і 

ступінь наукової розробки, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет 

дослідження, розкрито методологічні та теоретичні основи дослідження, 

охарактеризовано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 

сформульовано положення, що виносяться на захист, подано відомості про 

апробацію результатів дисертації, її обсяг та структуру. 

Розділ 1 «Теоретичні міжнародно-правові основи організації та 

регулювання міжнародних транспортних коридорів» складається із трьох 

підрозділів і присвячений теоретичному й історичному аспектам тематики 

міжнародно-правового регулювання МТК.  

У підрозділі 1.1 «Огляд понятійно-термінологічних аспектів проблематики» 

проведено аналіз існуючих підходів до характеристики транспортних коридорів та 

їхніх складових, а також подано авторське визначення поняття «МТК». Встановлено, 

що до основних видів МТК належать: підземні (трубопровідні), водні (морські і 
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річкові), наземні (автомобільні і залізничні), повітряні; внутрішньоконтинентальні, 

міжконтинентальні і глобальні; транзитні, торговельні і розвиваючі; унімодальні та 

мультимодальні. Крім того, аргументується, що мультимодальними можна вважати 

МТК, які проходять територіями декількох держав й охоплюють дві і більше мереж 

для міжнародних перевезень вантажів (пасажирів і багажу). Розкрито суть 

мультимодальних і транзитних перевезень, які нині відносяться до основних видів 

міжнародних транспортних перевезень.  

У підрозділі 1.2 «Історія становлення міжнародних транспортних коридорів 

та їхнього правового регулювання: вітчизняний і зарубіжний досвід» на основі 

аналізу основних етапів розвитку міжнародного права визначено відповідні часові 

періоди становлення правових режимів МТК. Стверджується, що в античну епоху 

порядок використання водних і караванних маршрутів, які були прототипом МТК, 

визначався виробленням спеціальних законів і звичаїв. Встановлено, що у Середні 

віки регулювання МТК відбувалося, насамперед, на основі актів національного 

законодавства. Зазначається, що в період Нового часу відбулося вироблення 

правових режимів водних ділянок МТК та формування правового регулювання 

залізничних мереж. Визначено, що сучасний період характеризується розвитком 

договірно-правового та інституційного механізмів міжнародно-правового 

регулювання МТК.  

У підрозділі 1.3 «Міжнародно-правові основи регулювання міжнародних 

транспортних коридорів» розглядаються ключові основи міжнародно-правового 

регулювання МТК у сучасних умовах. Встановлено, що міжнародно-правові основи 

регулювання МТК ґрунтуються на основних принципах міжнародного права, 

галузевих і міжгалузевих принципах. Визначено, що приватноправове регулювання 

застосовується до договірних відносини стосовно міжнародних перевезень вантажів 

(пасажирів і багажу) та до відносин щодо транспортно-експедиційного забезпечення 

міжнародних перевезень. Зʼясовано, що публічно-правове регулювання 

зумовлюється відносинами між державами з приводу визначення правових режимів 

підземних, водних, наземних і повітряних МТК.  

До розділу 2 «Особливості міжнародно-правового регулювання сучасних 

міжнародних транспортних коридорів» входить три підрозділи. Він присвячений 

дослідженню договірно-правового й інституційного механізмів міжнародно-

правового регулювання МТК‚ а також комплексному аналізу правових режимів 

європейських, євразійських та африканських МТК. Крім того, тут окреслені основні 

тенденції розвитку міжнародно-правового регулювання МТК «Новий Шовковий 

шлях». 

У підрозділі 2.1 «Механізми міжнародно-правового регулювання міжнародних 

транспортних коридорів» проведено аналіз специфіки міжнародно-правового 

регулювання МТК та досліджено особливості національно-правового та 

міжнародно-правового режимів МТК. Відзначено, що до договірно-правового 

механізму міжнародно-правового регулювання МТК входить система міжнародних 

договорів‚ які регулюють відносини між державами щодо використання МТК. 

Встановлено, що у контексті МТК правовий режим варто розглядати як сукупність 
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правових норм і правил‚ які визначають порядок функціонування та використання 

МТК. Зазначено, що правовий режим МТК поділяється на міжнародно-правовий, 

який охоплює свободу судноплавства та свободу транзиту і передбачає злагоджене 

функціонування конкретного МТК на основі свободи його використання, і 

національно-правовий, що визначається національним законодавством держав. 

Зʼясовано, що інституційний механізм міжнародно-правового регулювання МТК 

сформований із міжурядових та неурядових міжнародних організацій, які є 

важливими регуляторами міжнародних транспортних взаємозв’язків.  

У підрозділі 2.2 «Правові режими європейських, євразійських та 

африканських міжнародних транспортних коридорів» розглянуто правові режими 

основних регіональних МТК, досліджено недоліки та переваги їхнього міжнародно-

правового регулювання. Проаналізовано такі актуальні міжнародні договори: 

Європейську угоду про важливі лінії міжнародних комбінованих перевезень та 

відповідні об’єкти 1991 р.; Європейську угоду про міжнародні магістральні 

залізничні лінії 1985 р.; Європейську угоду про найважливіші внутрішні водні 

шляхи міжнародного значення 1996 р.; Міжурядову угоду про міжнародний 

транспортний коридор «Північ – Південь» 2000 р.; Ніамейську конвенцію про 

навігацію та економічне співробітництво між державами басейну р. Нігер 1963 р. 

тощо. Встановлено, що наявні конвенції та міжнародні акти рекомендаційного 

характеру не забезпечують єдиного правового режиму для більшості європейських, 

євразійських та африканських МТК.  

У підрозділі 2.3 «Особливості міжнародно-правового регулювання 

міжнародного транспортного коридору «Новий Шовковий шлях» висвітлено 

тенденції розвитку і складові правового режиму МТК «Новий Шовковий шлях». 

Встановлено, що особливості міжнародно-правового регулювання МТК «Новий 

Шовковий шлях» полягають у наявності таких основних механізмів‚ як договірно-

правовий та інституційний. Договірно-правовий механізм міжнародно-правового 

регулювання МТК «Новий Шовковий шлях» формує система багатосторонніх і 

двосторонніх міжнародних договорів. Система міжнародних міжурядових та 

неурядових організацій відноситься до інституційного механізму міжнародно-

правового регулювання МТК «Новий Шовковий шлях». 

Розділ 3 «Рекомендації щодо вдосконалення міжнародно-правового 

регулювання міжнародних транспортних коридорів» складається із трьох 

підрозділів і присвячений питанню уніфікації правових режимів МТК в умовах 

інтенсифікації міжнародної транспортної кооперації; розглянуто механізми 

забезпечення співробітництва України з іншими державами щодо МТК та 

сформульовано перспективні напрями їхнього розвитку. 

У підрозділі 3.1 «Шляхи вдосконалення міжнародно-правового регулювання 

мультимодальних і транзитних перевезень міжнародними транспортними 

коридорами» досліджено зміст міжнародних договорів, які прямо або 

опосередковано регулюють мультимодальні та транзитні перевезення мережами 

МТК, надано пропозиції стосовно шляхів удосконалення міжнародно-правового 

регулювання зазначених видів перевезень. Зазначено, що міжнародні договори у 
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сфері кожного окремого виду перевезень не розв’язують актуальних питань у розрізі 

міжнародних мультимодальних перевезень. Обґрунтовано необхідність комплексних 

підходів до вироблення універсального міжнародно-правового регулювання 

транзитних перевезень. 

У підрозділі 3.2 «Пропозиції щодо вдосконалення міжнародно-правового 

регулювання міжнародних транспортних коридорів» приділено увагу 

вдосконаленню договірно-правового й інституційного механізмів міжнародно-

правового регулювання МТК. Встановлено, що важливою умовою злагодженого 

функціонування сучасних МТК є вироблення їхнього універсального міжнародно-

правового режиму. Автором запропоновано створення універсальної міжнародної 

транспортної організації, діяльність якої буде зосереджена на врегулюванні 

широкого кола питань, зокрема на удосконаленні правового регулювання МТК. Для 

сприяння розв’язанню проблем міжнародно-правового регулювання МТК «Новий 

Шовковий шлях» запропоновано укласти Угоду про МТК «Новий Шовковий шлях», 

яка закріпить його міжнародно-правовий режим. 

У підрозділі 3.3 «Міжнародно-правові механізми забезпечення співпраці 

України з іншими державами з питань міжнародних транспортних коридорів» 

розглянуто міжнародні багатосторонні і двосторонні договори за участю України, 

що покликані забезпечувати співпрацю стосовно МТК, а також міжнародні 

транспортні організації. Доведено, що розвиток міжнародного співробітництва 

України з іншими державами щодо МТК на основі розширення договірно-правового 

та інституційного механізмів співпраці сприятиме удосконаленню міжнародно-

правового регулювання МТК та залученню до нових МТК. Встановлено, що наявні 

проблеми національно-правового регулювання транспортних коридорів України 

стримують використання її транспортних мереж для міжнародних перевезень та, 

відповідно, потребують вирішення шляхом подальшого вдосконалення 

національного транспортного законодавства. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Внаслідок проведеного дисертаційного дослідження міжнародно-правового 

регулювання МТК сформульовано низку теоретичних узагальнень і розроблено 

практичні рекомендації щодо його удосконалення. Основними науковими 

результатами дослідження є такі: 

1. Термін «транспортний коридор» належить до узагальнених понять, що 

використовуються для позначення національних і міжнародних транспортних 

шляхів, у межах яких здійснюються міжнародні перевезення вантажів (пасажирів і 

багажу). Термін «МТК» є похідним від поняття «транспортний коридор». МТК – це 

транспортні маршрути, засновані на визначених організаційних, правових, технічних 

та технологічних умовах для здійснення міжнародних перевезень одним 

(унімодальні) та двома і більше видами транспорту (мультимодальні) і міжнародного 

транзиту територіями двох або більше країн. Основні складові елементи МТК, такі 

як «міжнародний транзит» і «міжнародні мультимодальні перевезення», мають 



11 

 

особливе значення для сутнісного розуміння особливостей міжнародно-правового 

регулювання МТК. Відсутність комплексних визначень понять «транспортний 

коридор», «МТК», «міжнародний транзит» і «міжнародні мультимодальні 

перевезення» породжує невизначеність і невпорядкованість щодо їхнього 

використання.  

Особливості міжнародно-правового регулювання МТК залежать від основних 

критеріїв їхньої класифікації відповідно до кількості транспортних мереж, 

просторової ознаки, географічної приналежності та направленості створення. Ці 

критерії дозволяють класифікувати МТК на унімодальні (маршрути однією 

транспортною мережею) та мультимодальні (маршрути комбінованими 

транспортними мережами); підземні (трубопровідні), водні (морські та річкові), 

наземні (автомобільні й залізничні) та повітряні (авіаційні); 

внутрішньоконтинентальні й міжконтинентальні; транзитні, торгові та розвиваючі. 

2. Становлення міжнародно-правового регулювання МТК проходило 

паралельно з розвитком міжнародного права й умовно поділяється на періоди, що 

мають такі визначальні ознаки: 

- античний період (від стародавніх часів до V ст.): а) укладання домовленостей 

про використання регіональних торговельних шляхів; б) вироблення спеціальних 

законів і звичаїв у сфері управління караванними перевезеннями та судноплавством, 

серед яких Родоський кодекс, Закони царя Хаммурапі, Закони Ману; 

- період Середньовіччя (від початку V ст. до XVII ст.): а) підвищення значення 

використання наземних транспортних шляхів та розвиток їхнього митного 

регулювання; б) укладання договорів між Святим Престолом і певною державою у 

вигляді булли чи бреве; в) розвиток національно-правового режиму транспортних 

шляхів; г) закріплення в Іспансько-португальському Тордесільяському договорі 

1494 р. концепції закритого моря; ґ) створення морських кодексів, таких як 

Амальфітанські таблиці, Олеронські правила, Закони Вісбі, Кодекс добрих звичаїв 

моря; д) формування перших морських кодексів країн;  

- період Нового часу (XVII–XIX ст.): а) формування принципу свободи 

відкритого моря; б) закріплення в Декларації про збройний нейтралітет 1780 р. 

принципів свободи судноплавства і торгівлі; в) перші спроби досягнення 

домовленостей щодо ширини територіального моря; г) створення Міжнародного 

морського комітету у 1897 р.; ґ) вироблення правових режимів найбільш 

затребуваних на той час міжнародних каналів, рік і проток; 

- сучасний період: а) укладання перших універсальних договорів щодо 

міжнародно-правового регулювання конкретних мереж МТК – Конвенції та Статуту 

про свободу транзиту 1921 р. і Конвенції для уніфікації деяких правил, що 

стосуються міжнародних повітряних перевезень 1929 р.; б) проведення трьох 

Конференцій ООН із морського права; в) розвиток договірно-правового та 

інституційного механізмів міжнародно-правового регулювання підземних, водних, 

наземних і повітряних мереж МТК. 

3. Міжнародно-правові основи регулювання МТК встановлюють основні 

принципи міжнародного права, міжгалузеві та галузеві принципи. Основні 
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принципи міжнародного права сприяють координації міжнародної співпраці з 

метою досягнення взаємоприйнятного результату щодо питань міжнародно-

правового регулювання МТК. Галузеві принципи включають принципи 

міжнародного морського права, міжнародного повітряного права, міжнародного 

економічного права й міжнародного транспортного права та визначають основні 

засади функціонування водних, наземних і повітряних мереж МТК. Міжгалузеві 

принципи сприяють упорядкуванню міжнародних транспортних відносин і 

встановлюють охоронні заходи щодо використання МТК. Міжнародно-правове 

регулювання МТК охоплює приватноправове та публічно-правове регулювання. 

Приватноправове регулювання МТК передбачає правове регулювання міжнародних 

перевезень вантажів (пасажирів і багажу), а саме: встановлення основних правил 

міжнародних перевезень трубопровідним, морським, річковим, автомобільним і 

повітряним транспортом та визначення відповідальності перевізників під час 

здійснення міжнародних перевезень. Публічно-правове регулювання МТК включає 

спектр міжнародних питань щодо визначення правових режимів водних, наземних і 

повітряних мереж МТК.  

4. До основних механізмів міжнародно-правового регулювання МТК 

належать договірно-правовий та інституційний, які визначають правові режими 

МТК, а також загальні принципи та засоби співпраці щодо їхнього використання 

шляхом укладання відповідних багатосторонніх і двосторонніх міжнародних 

договорів та діяльності міжнародних організацій. Договірно-правовий механізм 

визначає правовий режим кожного конкретного МТК, тобто порядок його 

функціонування та використання. Правовий режим МТК, зі свого боку, поділяється 

на національно-правовий – передбачений у резолюціях організацій і конференцій та 

наділений рекомендаційним характером (пан’європейські МТК, визначені 

Критськими резолюціями 1994 р.) і міжнародно-правовий, що імперативно 

закріплює свободу використання мереж МТК на основі свободи судноплавства та 

свободи транзиту, сприяючи злагодженому функціонуванню конкретного МТК. До 

інституційного механізму співробітництва держав у сфері використання МТК 

належать міжнародні міжурядові та неурядові транспортні організації. Роль перших 

(Комітет із внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії ООН (КВТ 

ЄЕК ООН), Організація співробітництва залізниць (ОСЗ), Міжурядова організація з 

міжнародних залізничних перевезень (ОТІФ), Європейська конференція цивільної 

авіації (ЄКЦА), Міжнародна морська організація (ІМО), Міжнародна організація 

цивільної авіації (ІКАО) та ін.) полягає в удосконаленні міжнародно-правового 

регулювання МТК, зокрема розробці міжнародно-правових актів у сфері їхнього 

використання. Міжнародні неурядові транспортні організації (Міжнародна палата 

судноплавства (МПС), Міжнародний союз автомобільного транспорту (МСАТ), 

Міжнародний союз залізниць (МСЗ), Міжнародна асоціація повітряного транспорту 

(ІАТА), Міжнародна федерація транспортно-експедиторських асоціацій (ФІATA) та 

ін.) забезпечують реалізацію сучасних підходів до спільного управління МТК, 

зокрема міжнародне співробітництво держав шляхом прийняття правил, інструкцій і 
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постанов, що регулюють питання міжнародних перевезень вантажів (пасажирів і 

багажу) різними видами транспорту. 

5. Міжнародно-правове регулювання європейських МТК здійснюється на 

основі низки конвенцій, серед яких Європейська угода про міжнародні 

автомагістралі 1975 р.; Європейська угода про важливі лінії міжнародних 

комбінованих перевезень та відповідні об’єкти (УЛКП) 1991 р., Європейська угода 

про міжнародні магістральні залізничні лінії 1985 р. (УМЗЛ), Європейська угода про 

найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення (УМВШ) 1996 р. та 

ін., які закріплюють їхні маршрути та базові характеристики. Відсутність 

міжнародно-правового режиму європейських МТК доповнюється використанням 

інших міжнародних документів, наприклад, Митної конвенції про міжнародне 

перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 р. (Конвенція МДП 

1975 р.), однак це в повній мірі не забезпечує їхнього злагодженого функціонування. 

Євразійські МТК та МТК у межах СНД також визначаються переважно національно-

правовими режимами, хоча є і винятки, такі як євразійський МТК «Північ – 

Південь», що визначений Угодою про МТК «Північ – Південь» 2000 р., яка 

закріплює його міжнародно-правовий режим. Проте документ містить лише 

загальний перелік маршрутів МТК, без їхньої деталізації та техніко-технологічних 

характеристик, що стримує його ефективне використання. Міжнародно-правове 

регулювання африканських МТК характеризується відсутністю конкретних угод 

щодо МТК, які б закріплювали їхні правові режими. До винятків можна віднести 

міжнародно-правовий режим африканського МТК «Північний коридор», що 

визначений угодою про транзит через Північний коридор 1985 р. Ділянки 

європейських, євразійських та африканських МТК, які проходять річками та 

каналами міжнародного значення, характеризуються міжнародно-правовим 

режимом. Міжнародно-правове регулювання повітряних мереж МТК ґрунтується на 

міжнародних конвенціях і двосторонніх угодах. Загалом, міжнародно-правове 

регулювання сучасних МТК потребує якісного вдосконалення, зокрема щодо 

затребуваних світовою спільнотою МТК, серед яких «Північний морський шлях». 

Набуває особливої актуальності вироблення їхнього універсального договірно-

правового механізму, який би закріплював міжнародно-правовий режим МТК із 

урахуванням детального опису маршрутів, їхніх інфраструктурних, технічних та 

технологічних характеристик і встановлював їхнє вільне використання різними 

державами на умовах рівного доступу. 

6. Особливості міжнародно-правового регулювання МТК «Новий Шовковий 

шлях» полягають у наявності універсального інституційного механізму співпраці, 

багатосторонніх і двосторонніх договорів та інших форм взаємодії (декларацій, 

концепцій, спільних заяв, меморандумів). До складу інституційного механізму 

входять міжнародні організації і форуми, такі як Шанхайська організація 

співробітництва (ШОС), Китай – Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) у 

форматі «10 + 1», Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС), 

Економічне співробітництво субрегіону Великого Меконгу (СВМ), 

Центральноазіатське регіональне економічне співробітництво (ЦАРЕС), Китай – 
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Центрально-Східна Європа (ЦСЄ) у форматі «16 + 1», форум «Азія – Європа» 

(АСЕМ), форум китайсько-арабської співпраці. Особливу роль у межах договірно-

правового механізму співпраці держав щодо МТК «Новий Шовковий шлях» 

відіграють Концепція та план дій зі сприяння спільному будівництву «Економічного 

поясу Шовкового шляху» і «Морського Шовкового шляху ХХІ століття» та 

Концепція співпраці на морі в межах ініціативи «Один пояс, один шлях», що містять 

основоположні засади міжнародно-правового регулювання наземних і морських 

ділянок МТК. Загалом правовий режим МТК «Новий Шовковий шлях» є досить 

фрагментованим та охоплює правові режими окремих мереж, що ще більше 

ускладнює його функціонування. Пріоритетні напрями міжнародно-правового 

співробітництва держав у межах МТК «Новий Шовковий шлях» визначаються 

розвитком взаємозв’язків із МТК «ТРАСЕКА», євразійським МТК «Північ – 

Південь» та Північним морським шляхом. До першочергового завдання сучасного 

розвитку міжнародно-правового регулювання МТК «Новий Шовковий шлях» 

належить заповнення розбіжностей у відносинах між державами щодо його 

використання. 

7. Основними перевагами міжнародно-правового режиму МТК є: 

 систематизація міжнародно-правового регулювання водних, наземних та 

повітряних мереж МТК;  

 удосконалення правового регулювання міжнародних мультимодальних і 

транзитних перевезень; 

 поєднання приватноправового та публічно-правового регулювання; 

 інформаційна взаємодія на основі уніфікованих електронних документів. 

Інтенсивний розвиток міжнародних мультимодальних перевезень не привів 

до достатньої репрезентації у міжнародних документах. Міжнародні транспортні 

документи ФІАТА та Балтійської і міжнародної морської ради (БІМКО) 

забезпечують лише вирішення окремих документальних питань під час 

мультимодальних перевезень. Прогалина від відсутності міжнародної конвенції 

щодо мультимодальних перевезень заповнюється використанням міжнародних 

конвенцій стосовно кожного окремого виду транспорту. Деякі питання правового 

регулювання мультимодальних перевезень вирішуються Конвенцією про договір 

міжнародного перевезення вантажів 1956 р. (КДПВ), Конвенцією про міжнародні 

залізничні перевезення 1980 р. (ЦІМ/КОТІФ) та Конвенцією ООН про договори 

міжнародного перевезення вантажу повністю або частково морем 2008 р. 

(Роттердамські правила 2008 р.), однак вони практично не є ефективними, оскільки 

поширюються на додатковий вид перевезень лише за умови поєднання з основним 

видом. Досить важливо прийняти універсальну конвенцію стосовно 

мультимодальних перевезень. Щодо міжнародних транзитних перевезень, то наявна 

низка міжнародних документів (Конвенція та Статут про свободу транзиту 1921 р. 

(Барселонська конвенція 1921 р.), Конвенція про транзитну торгівлю 

внутрішньоконтинентальних держав 1965 р. (Нью-Йоркська конвенція 1965 р.), 

Конвенція ООН з морського права 1982 р., Конвенція МДП 1975 р. та ін.) не 

врегульовує багатьох важливих питань, зокрема щодо неприбережних країн. 



15 

 

Враховуючи розширення міжнародної транспортної кооперації із залученням 

неприбережних країн, удосконалення міжнародно-правового регулювання 

транзитних перевезень є досить важливим завданням. 

8. Особливості міжнародно-правового регулювання більшості сучасних МТК 

визначаються проведенням міждержавних погоджень, що відображається у 

застосуванні правових режимів, які поширюються лише на певний відрізок 

маршруту і не можуть створити єдині умови використання МТК. При цьому МТК, 

що проходять відкритим морем, регулюються виключно міжнародно-правовим 

режимом на основі принципу свободи судноплавства. Для вдосконалення 

управління МТК необхідними є розробка та прийняття міжнародних угод щодо 

кожного конкретного МТК, які мають відображати його географічні межі, 

детальний опис маршрутів, допустимі параметри їхнього використання, коло країн – 

учасниць, матеріальні та процесуальні норми, якими окреслюються засади 

використання МТК та положення щодо міждержавної співпраці. Така 

багатостороння міжнародна угода має бути прийнята щодо МТК «Новий Шовковий 

шлях», яка би закріпила його міжнародно-правовий режим. Ще одним важливим 

кроком у сфері ефективного управління МТК є створення міжнародної транспортної 

організації, яка б охоплювала ключові питання, серед яких організація міжнародних 

перевезень мережами МТК та вдосконалення їхнього правового регулювання.  

9. До ключових факторів, що впливають на інтеграцію національних 

транспортних коридорів України до регіональних та глобальних МТК, належить 

стан національного транспортного законодавства та залучення України до 

міжнародного транспортного співробітництва. Національно-правове регулювання 

транспортних коридорів України здійснюється на основі загального законодавства 

та спеціальних нормативно-правових актів. Основними механізмами 

співробітництва України з іншими державами стосовно використання МТК, частина 

яких розташована на території України, є договірно-правовий та інституційний. 

Договірно-правовий механізм співробітництва охоплює багатосторонні транспортні 

угоди, до яких Україна приєдналася, та двосторонні договори щодо кожного 

окремого виду МТК. А інституційний – включає участь України в міжнародних 

організаціях, таких як: Міжнародна комісія із захисту р. Дунай (МКЗД), 

Міжнародний транспортний форум (МТФ), Європейська конференція міністрів 

транспорту (ЄКМТ), ІМО, ІКАО, ЄКЦА, Організація співробітництва залізниць 

(ОСЗ) тощо. Однак використання національних транспортних маршрутів для 

міжнародних перевезень досить низьке, що є наслідком помірного прогресу у 

розвитку міжнародного транспортного співробітництва України з іншими 

державами, нерозвиненої транспортної інфраструктури та неефективного правового 

регулювання національних транспортних коридорів. Для вирішення зазначених 

проблем запропоновано: 

- модернізувати національну транспортну інфраструктуру та створювати нові 

транспортні маршрути;  

- ухвалити Закон України «Про мультимодальні перевезення вантажів»; 
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- створити профільний департамент у Міністерстві інфраструктури України, 

який би займався виключно питаннями МТК;  

- провести систематизацію та взаємоузгодження українських нормативно-

правових актів у сфері транспорту;  

- розвивати внутрішню інтелектуальну транспортну систему;  

-  розширювати механізми міжнародного співробітництва України з іншими 

державами, що сприятиме залученню до нових МТК, зокрема до мультимодального 

МТК «Новий Шовковий шлях».  
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, комплексним 

дослідженням у сфері міжнародно-правового регулювання міжнародних 

транспортних коридорів.  

Дослідження присвячено комплексному вивченню еволюції міжнародно-

правового регулювання МТК та аналізу нових форм міжнародної транспортної 

кооперації на прикладі МТК «Новий Шовковий шлях». У ході розгляду теоретичних 

аспектів теми визначено поняття «МТК» та його співвідношення із суміжними 

категоріями. У роботі проводиться класифікація МТК за основними ознаками, 

розкриваються етапи розвитку їхнього міжнародно-правового регулювання, 

визначаються особливості правових режимів МТК. Досліджено договірно-правовий 

та інституційний механізми міжнародно-правового регулювання МТК. 

Проаналізовано міжнародно-правові механізми співпраці України з іншими 

державами щодо основних МТК та виявлено їхні переваги і недоліки. Автором 

також розроблені пропозиції щодо створення міжнародної транспортної організації 

для управління водними, наземними та повітряними мережами МТК. Надано 

пропозиції щодо вдосконалення міжнародно-правового регулювання МТК. 

Розроблено проект Конвенції про МТК «Новий Шовковий шлях». 

Ключові слова: МТК, мультимодальні МТК, мультимодальні перевезення, 

транзитні перевезення, національно-правовий режим, міжнародно-правовий режим, 

МТК «Новий Шовковий шлях», міжнародно-правове регулювання. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Каспрук О. С. Эволюция международно-правового регулирования 

международных транспортных коридоров. – Квалификационная научная работа 

на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.11 – международное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство науки и образования Украины, 

Киев, 2019. 

Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, 

комплексным исследованием в области международно-правового регулирования 

международных транспортных коридоров. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию эволюции 

международно-правового регулирования МТК и анализа новых форм 

международной транспортной кооперации на примере МТК «Новый Шелковый 

путь». В ходе рассмотрения теоретических аспектов темы определено понятие 

«МТК» и его соотношение со смежными категориями. В работе проводится 

классификация МТК по основным признакам, раскрываются этапы развития их 

международно-правового регулирования, определяются особенности правовых 
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режимов МТК. Исследованы договорно-правовой и институциональный механизмы 

международно-правового регулирования МТК. Проанализированы международно-

правовые механизмы сотрудничества Украины с другими государствами по 

основным МТК и выявлены их преимущества и недостатки. Автором также 

разработаны предложения по созданию международной транспортной организации 

для управления водными, наземными и воздушными сетями МТК. Представлены 

предложения по совершенствованию международно-правового регулирования МТК. 

Разработан проект Конвенции о МТК «Новый Шелковый путь». 

Ключевые слова: МТК, мультимодальные МТК, мультимодальные перевозки, 

транзитные перевозки, национально-правовой режим, международно-правовой 

режим, МТК «Новый Шелковый путь», международно-правовое регулирование. 

 

ANNOTATION 

 

Kaspruk O. S. The Evolution of the international legal regulation of 

international transport corridors. – On the rights of a manuscript.  

This thesis was completed by a Candidate of Juridical Sciences, in the specialty of 

12.00.11 – International Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

This dissertation is an independently completed scientific work, and details 

comprehensive research on the evolution of the international legal regulation of 

international transport corridors. 

This dissertation is devoted to studying the peculiarities of the evolution of the 

international legal regulation of ITCs, and analysis of new forms of international transport 

cooperation. While considering the theoretical aspects of the overall topic, the term “ITC” 

and its relationship to adjacent categories is investigated. The dissertation classifies the 

core features of ITCs. The study demonstrates the contemporary features of multimodal 

transportation in the absence of any single international document regulating the 

transportation of goods by two or more modes of transport within an ITC. There is also an 

analysis of the international conventions regulating international transportation (mainly by 

one mode of transport); this determines the limits of extending these conventions to cover 

the legal regulation of international multimodal transportation of goods. 

The study also considers the historical aspects of the legal regimes of ITCs, with an 

investigation into the features of the formation of mechanisms for regulating such 

transport corridors. The dissertation notes that legal regulation of the ITCs of the 21st 

century differs from previous regulation, and the analysis in the dissertation allows us to 

draw a clear picture of previous regulatory errors and gaps. Based on the results of a 

review of historical procedures, conclusions can be drawn on the evolution of the legal 

regulation of ITCs. The main directions of ITCs have been formed over the course of 

many years. The author considers it appropriate to emphasize that the periodization of the 

history of international law, in her opinion, is almost identical to the periodization of the 

development of the legal regulation of water and land transport routes. 

The dissertation also investigates the contractual and institutional mechanisms of the 
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international legal regulation of ITCs. In general, the international legal regulation of ITCs 

determines their national and international legal regimes (which may be contained within 

international treaties or international legal conventions), as well as the rules specified in 

resolutions of international organizations and conferences. The author proves that the 

modern legal regimes of ITCs are determined by an imperfect regulatory system which 

raises a number of problems. The author establishes the importance of national legislation 

both as part of a mechanism for international legal regulation of ITCs, and as one of the 

sources of international transport law. International legal mechanisms of the cooperation 

between Ukraine and other states on primary ITCs are analyzed, and their advantages and 

disadvantages identified.  

The thesis also defines strategic courses of action, as well as ways to improve the 

mechanisms of the international legal regulation of the cooperation between Ukraine and 

other countries in operating ITCs. There is also analysis on the peculiarities of the 

international legal regulation of “The New Silk Road”, with proposals concerning the 

development of its international legal framework. Within the thesis, a draft Convention on 

the ITC “New Silk Road” is developed. The author proves that the prospects for 

cooperating in the transport sector at the global level are clear, and the fulfillment of such 

prospects would be linked to the creation of a special organisation that would unite all 

ITCs; for this, the creation of an international organization is proposed, whose activities 

would play an important role in establishing the effective functioning of the ITC. 

Key words: ITC, multimodal ITC, multimodal transport, transit transport, legal 

regime, international legal regime, national legal regime, “New Silk Road”, international 

legal regulation. 


