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АНОТАЦІЯ  

Каспрук О. С. Еволюція міжнародно-правового регулювання 

міжнародних транспортних коридорів. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

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. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, комплексним 

дослідженням еволюції міжнародно-правового регулювання міжнародних 

транспортних коридорів (МТК). 

Дисертаційне дослідження присвячено аналізу еволюції міжнародно-

правового регулювання МТК та нових форм міжнародної транспортної 

кооперації на прикладі МТК «Новий Шовковий шлях». Автором запропоновано 

визначення терміна «МТК». Зазначено, що поняття «МТК» є вужчим у 

смисловому навантаженні за поняття «транспортний коридор», оскільки 

використовується переважно для позначення транспортних мереж, які 

проходять територіями двох або більше країн. У роботі подано характеристику 

унімодальних МТК як визначених маршрутів, що проходять однією 

транспортною мережею, тоді як мультимодальні МТК охоплюють понад дві 

транспортні мережі. Крім того, проводиться оглядовий аналіз 

інфраструктурних і техніко-технологічних аспектів МТК, оскільки вони 

здійснюють істотний вплив на міжнародно-правове регулювання МТК.  

Наукова новизна дисертаційної роботи визначається тим, що вона є 

першим і єдиним у вітчизняній науці ґрунтовним, комплексним та 

структурованим дослідженням еволюції міжнародно-правового регулювання 

МТК, зокрема з урахуванням еволюції унімодальних транспортних коридорів у 

мультимодальні МТК. У роботі особливу увагу приділено процесу еволюції 

правового регулювання європейських, євразійських та африканських МТК; 
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охарактеризовано МТК «Новий Шовковий шлях» та сформульовано висновки 

про шляхи розвитку його міжнародно-правового режиму. У дослідженні 

містяться пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання 

транспортних коридорів України з метою їхнього подальшого залучення до 

провідних регіональних та глобальних МТК. 

Правові режими МТК розглядаються в історичному аспекті: досліджено 

особливості формування правових механізмів регулювання коридорів. 

У дисертації відзначено, що правове регулювання МТК XXI ст. відрізняється 

від історичних аналогів, водночас такий аналіз дозволяє визначити попередні 

помилки і прогалини. За підсумками історичного огляду зроблено висновок про 

поступальну еволюцію правового регулювання МТК. У ході історичного 

розвитку сформувалися основні напрямки МТК. Автор вважає за доцільне 

наголосити на тому, що періодизація історії міжнародного права, на його 

думку, практично тотожна з періодизацією розвитку правового регулювання 

водних і наземних транспортних шляхів. Історія розвитку міжнародно-

правового регулювання МТК охоплює чотири основні періоди: античний 

період (від стародавніх часів до V ст.) – зародження правового регулювання 

торговельних шляхів; Середньовіччя (V – XVII ст.) – становлення національно-

правового регулювання торговельних шляхів; Новий час (XVII – XIX ст.) – 

розвиток правових режимів наземних і морських МТК; сучасний період (від 

початку XX ст. – донині) – розвиток договірно-правового й інституційного 

механізмів міжнародно-правового регулювання водних, наземних і повітряних 

мереж МТК. 

Досліджено взаємозв’язок між поняттям «мультимодальні перевезення» 

та суміжними категоріями, такими як «комбіновані перевезення», 

«інтермодальні перевезення», «змішані перевезення», «сегментарні 

перевезення». Автором зроблено висновок‚ що зазначені поняття у вимірі МТК 

можна розглядати як однорідні, хоча на практиці вони не є тотожними. У 

контексті МТК проведено аналіз еволюції правового регулювання міжнародних 

мультимодальних перевезень та розкрито його сучасні особливості, що 
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полягають, насамперед, у відсутності єдиного міжнародного документа, який 

би регулював перевезення вантажів двома і більше видами транспорту 

мережами МТК. Здійснено аналіз міжнародних конвенцій, що регулюють 

міжнародні перевезення переважно одним видом транспорту; визначено межі 

їхнього поширення на правове регулювання міжнародних мультимодальних 

перевезень вантажів. 

У роботі акцентується увага на особливостях сучасного міжнародно-

правового регулювання МТК. Загалом міжнародно-правове регулювання МТК 

визначає їхній національно-правовий чи міжнародно-правовий режими. 

Автором доведено‚ що сучасні правові режими МТК визначаються 

недосконалою системою регулювання, що породжує цілу низку проблем. 

Також у дослідженні з’ясовано значення національного законодавства у 

механізмі міжнародно-правового регулювання МТК та як одного із джерел 

міжнародного транспортного права.  

Проаналізовано такі міжнародні договори щодо правового регулювання 

МТК: Європейську угоду про розмітку доріг 1957 р.; Європейську угоду про 

міжнародні автомагістралі 1975 p.; Протокол про дорожні знаки і сигнали 

1949 р.; Конвенцію про дорожні знаки та сигнали 1968 p.; Європейську угоду, 

що доповнює Конвенцію про дорожні знаки та сигнали 1968 p.; Європейську 

угоду про важливі лінії міжнародних комбінованих перевезень та відповідні 

обʼєкти 1991 р.; Європейську угоду про міжнародне перевезення небезпечних 

вантажів автомобільним транспортом 1957 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.; Угоду про дорожнє і транзитне перевезення пасажирів та вантажів 

1990 р.; Угоду про морське співробітництво 1991 р.; Угоду про наземні 

перевезення небезпечних вантажів 2009 р.; Угоду про співробітництво в галузі 

морського транспорту між членами Співдружності сахаро-сахельських держав 

2006 р.; Угоду про партнерство між африканськими, карибськими і 
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тихоокеанськими державами та Європейським Союзом 2000 р.; Браззавільську 

угоду про встановлення однакового режиму, що застосовується до річок 

1999 р.; Конвенцію про міждержавний мультимодальний вантажний транспорт 

1996 р.; Угоду про транзит через Північний коридор 1985 р.  

У роботі особливу увагу приділено аналізу основних механізмів 

міжнародно-правового регулювання МТК, оскільки дослідження в зазначеній 

сфері не проводилися в достатній мірі. З’ясовано, що договірно-правовий та 

інституційний механізми міжнародно-правового регулювання МТК потребують 

якісного вдосконалення. Встановлено, що міжнародні угоди щодо кожного 

конкретного МТК сприяли би врегулюванню суперечливих питань‚ пов’язаних 

із їхнім функціонуванням. На основі ґрунтовного вивчення всіх спроб 

міжнародної уніфікації правового регулювання мультимодальних і транзитних 

перевезень мережами МТК, розвитку вітчизняного і зарубіжного законодавства 

країн у досліджуваній сфері, автором запропоновано можливі шляхи його 

вдосконалення, які полягають в ухваленні універсальної міжнародної конвенції 

щодо врегулювання зазначених питань.  

У дослідженні визначено стратегічні напрями та шляхи вдосконалення 

механізмів міжнародно-правового регулювання співпраці України з іншими 

країнами щодо функціонування МТК. З’ясовано особливості міжнародно-

правового регулювання МТК «Новий Шовковий шлях» та сформовано 

пропозиції щодо розвитку його міжнародно-правового режиму. Розроблено 

проект Конвенції про МТК «Новий Шовковий шлях». Автором доведено, що 

перспективи співробітництва у транспортній сфері на глобальному рівні 

очевидні та їхня реалізація пов’язана зі створенням спеціальної організації, яка 

б об’єднувала всі МТК: для цього запропоновано заснування міжнародної 

організації, діяльність якої має відіграти вирішальну роль у налагоджені 

ефективного функціонування МТК. 

Дисертаційне дослідження є творчим внеском автора у розвиток науки 

міжнародного права. Зазначена робота має наукове і практичне значення. Її 

матеріали можуть бути використані у процесі створення міжнародних і 
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національно-правових норм, що регламентують розглянуту сферу. Результати 

дослідження слід використовувати під час викладання таких навчальних 

дисциплін‚ як «Міжнародне публічне право»‚ «Міжнародне транспортне 

право», «Міжнародне морське право», «Міжнародне повітряне право»‚ а також 

для підготовки навчальних і навчально-методичних посібників із відповідних 

дисциплін.  

Ключові слова: МТК, мультимодальні МТК, мультимодальні перевезення, 

транзитні перевезення, національно-правовий режим, міжнародно-правовий 

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

 

ANNOTATION 

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

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

Dissertation for Candidate of Law Degree, specialty 12.00.11 – «International 

law». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to analyzing the evolution of the international legal 

regulation of ITCs, as well as new forms of international transport cooperation; for 

example, “The New Silk Road”. The author begins by proposing the definition of the 

term “ITC”. The concept of “ITC” suggests a narrower semantic load than the 

concept of a “transport corridor”, so is mainly used to designate transport networks 

that pass through the territory of two or more countries. The thesis also defines the 

concept of “unimodal ITCs” as defined routes which are used within one overarching 

transport network, in contrast to multimodal ITCs, which include more than two 

transport networks. In addition to the above, there is a detailed review of the 

infrastructure, and technical and technological aspects of ITCs, as these have a 

significant impact on their international legal regulation. 

The scientific novelty of the dissertation is determined by the fact that it is the 

first and only comprehensive, complex, and structured study in Ukrainian science on 
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the evolution of the international legal regulation of ITCs. This is shown particularly 

in the research on the evolution of unimodal ITCs in multimodal ITCs. The study 

focuses on the evolution of the legal regulation of European, Eurasian and African 

ITCs; an attempt is made to formulate a definition of the ITC “The New Silk Road”, 

with conclusions drawn on how to develop its international legal framework. The 

paper contains proposals for improving the legal regulation of the transport corridors 

of Ukraine in order to make them more attractive to the leading regional and global 

ITCs. 

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 history of the development of international legal 

regulation of ITCs covers four main periods: the ancient period (from the ancient 

times to the 5th century) – the birth of the legal regulation of trade routes; the middle 

ages (the 5th – 17th centuries) – the formation of national legal regulation of trade 

routes; the early modern period (the 17th – 19th centuries) – the development of legal 

regimes of land and maritime ITCs; and the modern period (from the beginning of the 

20th century to the present day) – the development of contractual, legal and 

institutional mechanisms of the water, land and air networks of ITCs. 

The relationships between the concepts of “multimodal transport” and related 

categories such as “combined transport”, “intermodal transport”, “multimodal 

transport” and “segmented transport” are also investigated. The author concludes that 

these concepts, in the context of ITCs, can be considered to be homogeneous, even if 
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in practice they are not identical. In the context of ITCs, the dissertation includes an 

analysis of the evolution of the legal regulation of international multimodal 

transportation. This research 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 dissertation focuses on the features of modern international legal 

regulation of ITCs. In general, the international legal regulation of ITCs determines 

their national and international legal regimes. 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. 

The thesis analyses the following existing international agreements on the legal 

regulation of ITCs: The European Agreement on Road Markings (1957); The 

European Agreement on main international traffic arteries (1975); Protocol on Road 

Signs and Signals (1949); The Convention on Road Signs and Signals (1968); The 

European Agreement Supplementing the 1968 Convention on Road Signs and 

Signals; The European Agreement on Important International Combined Transport 

Lines and Related Installations (1991); The European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by Road (1957); The European 

Agreement on Main International Railway Lines (1985); The European Agreement 

on Main Inland Waterways of International Importance (1996); The 

Intergovernmental Agreement on the International Transport Corridor “North – 

South” (2000); The Agreement on the Road and Transit Transport of Passengers and 

Goods (1990); The Maritime Cooperation Agreement (1991); The Agreement on 

Land Transport of Dangerous Products (2009); The Cooperation Agreement in 
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Maritime Transport between the Members of the Community of Sahel-Saharan States 

(2006); The Agreement between the African, Caribbean, and Pacific States and the 

European Union (2000); The Brazzaville Agreement Establishing a Uniform Regime 

Applicable to Rivers (1999); The Convention on Interstate Multimodal Cargo 

Transport (1996); The Northern Corridor Transit Agreement (1985); The Central 

Corridor Transit Transport Facilitation Agency Agreement (2006). 

Particular attention is paid to analyzing the basic mechanisms of the 

international legal regulation of ITCs, since insufficient studies have been conducted 

in this area. The dissertation determines that the legal and institutional mechanisms 

for the international legal regulation of ITCs requires qualitative improvement. The 

dissertation establishes that international agreements for each ITC would help to 

resolve conflicting issues related to their operation. Based on a comprehensive study 

of all attempts to internationally unify the legal regulation of multimodal and transit 

traffic on ITCs, as well the development of domestic and foreign legislation in this 

field, the author suggests promising ways to improve such regulation; the most 

promising being the adoption of a universal international convention to resolve the 

issues of ITCs. 

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. 

This dissertation is the authorʼs own creative contribution in the development 

of the science of international law. The work has scientific and practical value. Its 
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materials can be used for creating international and national laws and regulations. 

The results of this dissertation can be used when studying “International Public Law”, 

“International Transport Law”, “The International Law of the Sea”, “International Air 

Law” and other related disciplines, as well as for the preparation of educational 

materials and teaching aids in relevant subject areas.  

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

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

international legal regulation. 
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ВСТУП 

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, 
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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 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.  
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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. 

Зазначені дослідження надали змогу виявити проблемні теоретичні та 

практичні аспекти правового регулювання транспортної сфери на 

національному та міжнародному рівнях.  
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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; 
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 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. 

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 
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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 – 
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визначається міжнародними договорами, що передбачають вільне 

використання МТК різними країнами на умовах рівності; 

– 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); 
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– 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; 

– 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. 
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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 
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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 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. 
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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). 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ 

ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ 

 

1.1. Огляд понятійно-термінологічних аспектів проблематики 

 

У міжнародному праві використовують терміни «транспортний коридор» 

та «міжнародний транспортний коридор», які означають будь-який шлях, не 

лише сухопутний, а й підземний, водний, повітряний і комбінований. 

Виокремлюють національні транспортні коридори та міжнародні транспортні 

коридори (МТК). До національних відносяться коридори, що проходять 

територією однієї держави. Оскільки національні транспортні коридори 

формують транспортну систему конкретної країни, то вони є ділянками МТК на 

найбільш затребуваних напрямках руху. Професор Е. Алієв зазначає: 

«…невід’ємною частиною міжнародного транспортного комплексу є єдина 

транспортна система кожної сучасної держави» [2, c. 575]. З огляду на це під 

МТК у найширшому сенсі можна розуміти об’єднані ділянки національних 

транспортних коридорів, якими здійснюються міжнародні транспортування. 

Географія МТК може бути різною, зважаючи на їхнє проходження. Варто 

вказати і на множинність напрямків МТК та способів їхнього використання. 

Одні МТК формуються з водних мереж, тобто придатні для річкових та 

морських перевезень, інші – з повітряних мереж та служать простором для 

міжнародних повітряних перевезень, ще одна група формує наземні МТК для 

здійснення перевезень автомобільним і залізничним транспортом. 

Особливостями проходження та складу МТК пояснюється існування 

розбіжностей щодо встановлення їхніх правових режимів.  

Поняття «транспортний коридор» та «міжнародний транспортний 

коридор» є родовими, а відмінність між ними практично відсутня. Термін 

«транспортний коридор» є більш узагальненим, тоді як термін «міжнародний 

транспортний коридор» використовується винятково для позначення 

транспортних шляхів, які проходять територією двох чи більше країн. Термін 
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«транспортний коридор» є узагальненим поняттям для МТК, а тому їхні 

характеристики практично тотожні. Інколи зустрічається позначення МТК як 

міжнародного шляху, зокрема, у рішенні Міжнародного суду ООН у справі про 

англійсько-албанський інцидент у протоці Корфу 1949 р.
1
 використовується 

термін «міжнародний шлях» («international highway») [94, c. 18].  

Варто зауважити, що поняття «коридор» є найширшим у транспортній 

сфері й охоплює всі види перевезень і ділянки їхнього залучення, а також інші 

елементи, що формують базову платформу для внутрішніх і зовнішніх 

перевезень [26, с. 108]. Зазначене поняття еволюціонувало у вужчу галузеву 

форму в XX ст., коли першочергові позиції почали відводити наземним і 

повітряним перевезенням. Конвенційне визначення терміна «МТК» досі 

відсутнє, хоча деякі міжнародні організації у своїх резолюціях зробили спробу 

конкретизувати дефініцію. Слід мати на увазі, що надані визначення «…не 

мають обовʼязкової юридичної сили, але володіють юридичним 

значенням» [137, c. 21–23]. 

Група експертів Комітету із внутрішнього транспорту Європейської 

економічної комісії ООН (КВТ ЄЕК ООН) визначає МТК як «…частину певної 

національної чи міжнародної транспортної системи, що, базуючись на техніко-

технологічних й організаційно-правових умовах функціонування, сприяє 

міжнародним перевезенням на визначені дистанції» [138, с. 340]. Подане 

визначення не сприяє чіткому розумінню природи транспортних коридорів 

міжнародного масштабу та лінії їхнього відмежування від національних 

транспортних мереж. Також воно не зачіпає питання правових режимів МТК.  

На II Загальноєвропейській (Критській) конференції із транспорту 1994 р. 

МТК були визначені як «…система транспортних комунікацій із відповідними 

додатками для зв’язування між собою великих транспортних вузлів, у межах 

якої здійснюються міжнародні перевезення різними видами 

транспорту» [61, c. 122]. На нашу думку, зазначене визначення є недосконалим, 

оскільки не містить інформації щодо правового регулювання МТК.  

                                           
1
 У Рішенні було охарактеризовано поняття «міжнародна протока». 
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Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) вносить нові 

нюанси в термінологію та використовує поняття «торговий коридор» [362]. 

У наданій характеристиці зберігається опис МТК як «напрямків активних 

міжнародних перевезень кількома видами транспорту, підкріплених 

розвиненою інфраструктурою» [362]. Визначення ЮНКДАТ розширене таким 

нюансом як інтермодальна технологія та, разом з тим, воно не є універсальним, 

хоч і містить власне специфічне уточнення.  

В Аналітичній записці до Концепції узгодженої транспортної політики 

держав – учасниць СНД [65] та у ст. 1 Угоди про МТК «Північ – Південь» від 

12 вересня 2000 р. [142] визначення МТК має приблизно однакову 

спрямованість: коридори характеризуються як наявні та новостворені 

магістральні комунікації, оснащені необхідним облаштуванням, що сприяють 

міжнародним транспортним перевезенням на напрямках найбільшої 

затребуваності. Закономірно, що подане визначення, як і вищенаведені, далеке 

від універсальності та не містить опису правових режимів МТК. 

Згідно із Протоколом Співтовариства розвитку країн півдня Африки з 

транспорту, звʼязку та метеорології 1996 р., МТК – це «…великий 

регіональний транспортний маршрут, уздовж якого значна частина держав-

партнерів або держав, які не є партнерами, здійснюють регіональний і 

міжнародний імпорт та експорт із використанням різних видів 

транспорту» [328]. У документі зазначається, що головна стратегічна мета 

МТК – інтеграція мереж транспорту для реалізації сумісної політики, правил, 

стандартів та процедур. Водночас у документі ігнорується інфраструктурна, 

технологічна та правова характеристика МТК. 

Варто зауважити, що у вітчизняній науці відсутні юридичні визначення 

МТК, зустрічаються лише загальні характеристики транспортних шляхів у 

контексті інфраструктури та міжнародних перевезень. Так, МТК, на думку 

українського науковця В. Диканя, можна охарактеризувати як «сукупність 

магістральних транспортних комунікацій, що забезпечують перевезення 

вантажів і пасажирів у міжнародному сполученні та транзиті у напрямках 
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їхньої найбільшої концентрації» [34, c. 198]. Інший вітчизняний учений, 

І. Дахно, розглядає МТК як «шляхи сполучення, які разом із транспортними 

підприємствами і транспортними засобами утворюють світову транспортну 

систему, де транспорт належить до галузі матеріального виробництва, що 

забезпечує перевезення пасажирів і вантажів» [32, с. 171–172].  

Зарубіжні науковці, такі як В. Яковенко [188, c. 120] та С. Юрченко [186, 

с. 44–46], розглядають МТК як комплекс магістральних транспортних 

споруджень із відповідною інфраструктурою та устаткуванням, що є 

платформою для міжнародних перевезень у наземному, морському, 

повітряному та комбінованому сполученнях.  

Ф. Кацман визначає МТК як «міжнародні транспортні системи, що 

формуються з різних видів мереж й інфраструктури, сприяючи здійсненню 

перевезень водним, наземним та повітряним транспортом на зручних 

організаційних, технічних, технологічних, правових, економічних, 

інформаційних та сервісних умовах» [57, с. 3]. 

Варто звернути увагу на характеристику МТК, надану В. Мішенко [91, 

c. 80] та Д. Семеновим [138, c. 340–341]. Науковці вважають їх категорією 

організаційно-правової форми, яку необхідно ототожнювати з поняттям 

організації – субʼєкта права. Також Д. Семенов визначає МТК як «міжнародні 

транспортні маршрути, що засновані на принципах свободи транзиту та 

свободи судноплавства і забезпечені відповідною інфраструктурою, включаючи 

консолідуючі центри, транспортні засоби, організаційні та правові механізми 

регулювання» [138, с. 341].  

Кожен із наведених підходів ґрунтується на виділенні певних ознак, лише 

за наявності яких МТК може використовуватись для транспортувань. При 

цьому ознаки МТК, які розглядаються як суттєві, відображають ключові 

загальновідомі характеристики МТК: наявність певної території, спеціально 

організованої для здійснення міжнародних перевезень. З огляду на це для 

уникнення плутанини щодо значення поняття МТК необхідне формулювання 
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універсального визначення поняття МТК на основі перегляду існуючих та 

встановлення дійсно істотних критеріїв. 

На нашу думку, 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 територіями двох або 

більше країн. 

З. Гафаров та Е. Алієв зазначають: «Правове регулювання міжнародних 

перевезень, сполучень має важливе значення для здійснення 

зовнішньоекономічних, зовнішньоторговельних операцій, різних сфер 

взаємовигідного співробітництва держав, що можливе завдяки встановленню 

між ними регулярних транспортних звʼязків» [28, c. 7]. Відтак визначення ознак 

МТК набуває особливого значення, оскільки, у підсумку, різні види МТК 

відповідно до своєї специфіки мають і різні особливості правового 

регулювання.  

До основної характеристики МТК слід віднести чітко визначену 

територію проходження транспортних шляхів, що має відповідну 

інфраструктуру (споруди, обладнання, пункти сервісного обслуговування, 

обладнання для контролю та управління рухом тощо). Згідно із просторовою 

ознакою МТК поділяються на підземні, водні, наземні та повітряні. Відповідно 

до виду перевезень МТК є трубопровідними, морськими, річковими, 

автомобільними, залізничними та повітряними. Отже, підземні мережі МТК 

базуються на трубопровідному транспорті, наземні мережі – на автомобільному 

та залізничному, водні мережі – на річковому та морському, повітряні – на 

повітряному транспорті.  

Залежно від кількості транспортних мереж у межах МТК, їх поділяють на 

унімодальні, у межах яких використовується одна переважна транспортна 

мережа та мультимодальні МТК, у межах яких використовуються дві і більше 

транспортних мереж.  
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Відповідно до географічної приналежності МТК поділяють на 

внутрішньоконтинентальні (наприклад, Критські коридори) та 

міжконтинентальні, тобто глобальні (наприклад, МТК «Новий Шовковий 

шлях»).  

Варто також розглянути критерій класифікацій МТК, пов’язаний з 

основними направленостями створення МТК, тобто, які цільові навантаження 

покладені на функціонування того чи іншого транспортного коридору. 

Відповідно до зазначеного критерію можна виділити транзитні, торгові та 

розвиваючі МТК.  

Основна мета функціонування транзитних МТК полягає в забезпеченні 

швидкісних, безперешкодних та упорядкованих міжнародних транспортувань 

вантажів (пасажирів і багажу) у визначених напрямках. Яскравими прикладами 

транзитних коридорів є МТК «Північ – Південь», МТК «Абіджан – Лагос», 

МТК «Накала» та ін. 

Специфічною особливістю торгових МТК (наприклад, МТК «Новий 

Шовковий шлях») є надання комплексу додаткових логістичних послуг для 

розвитку торгівлі між регіонами та країнами на сприятливих митних, 

податкових та адміністративних умовах. Їхнє значення як найкоротших шляхів, 

що з’єднують різні континенти і країни, безумовно велике і постійно зростає, з 

урахуванням того, що такі МТК розвивають всесвітні торгові, науково-технічні 

й інші зв’язки, тобто всеосяжне міжнародне співробітництво.  

Для визначення режиму й умов використання розвиваючих МТК 

вирішальну роль відіграє їхня важливість для розвитку територій, у межах яких 

вони пролягають. Розвиваючі МТК є сполученнями, які, враховуючи вигідне 

географічне положення, пов’язують міжнародні транспортні шляхи і можуть 

безперешкодно використовуватися країнами для здійснення міжнародних 

перевезень. Розвиваючі МТК зазвичай формують ділянки транспортних шляхів, 

які мають важливе значення для міжнародних перевезень. Яскравим прикладом 

розвиваючих МТК є Чорноморські протоки (Дарданелли, Мармурове море і 

Босфор).  
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Отже, найважливіші для світової економіки транспортні шляхи 

утворюють сучасну мережу МТК. Із цих позицій континентальні МТК 

поділяють на загальноєвропейські (панʼєвропейські)
2
 та євразійські транспортні 

коридори [181, c. 10]. Упродовж реалізації міжнародних транспортних проектів 

були сформовані не тільки пріоритетні МТК, але також і важливі відсутні 

ділянки, які поліпшили звʼязок та підвищили ефективність транспортних 

послуг, а саме:  

 конкретизовані напрямки Критських транспортних коридорів 

(визначені внаслідок І та ІІ Європейських конференцій із транспорту, 

1994 р. [26]);  

 визначені МТК Євразійського транспортного сполучення, 

2004 р.: 1. Транссибірський МТК; 2. МТК Європа – Кавказ – Азія (ТРАСЕКА); 

3. МТК «Південний»: критський коридор № 4; 4. МТК «Північ – Південь»;  

 сформовано низку МТК, які мають стосунок до африканського 

континенту, зокрема: 1. Центральний коридор; 2. Коридор Дар-Ес-Салама; 

3. Коридор Мапуту; 4. Коридор Бейра; 5. Коридор «Накала»; 6. Коридори 

Волфіш-Бей; 7. Коридор «Північ – Південь». 

Україна окреслена вигідним географічним положенням, що сприяє 

залученню національних транспортних коридорів до провідних МТК у 

напрямках «Північ – Південь» та «Захід – Схід», зокрема і до міжнародної 

транспортної системи «Європа – Азія». Територією України проходять такі 

актуальні МТК: панʼєвропейські транспортні коридори № 3, 5, 7, 9; коридори 

Організації співробітництва залізниць № 3, 4, 5, 7, 8, 10; ТРАСЕКА [12, c. 5].  

Слід, насамперед, зауважити, що сучасні МТК містять низку 

модифікованих наднаціональних ознак, коли суто транспортний аспект 

співпраці переростає в єдину у своєму роді систему [4, c. 13 – 15; 31, c. 123]. На 

думку В. Афанасьєва показником відмінності такої системи від простої 

сумативної є «…сукупність певних обʼєктів, взаємодія яких зумовлює наявність 

                                           
2
 Загальноєвропейські МТК отримали назву «критські» (за місцем прийняття декларації 

другої Пан’європейської конференції з питань транспорту 14–16 березня 1994 р., о. Крит). 
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нових інтегральних якостей, які складаються з її частин та компонентів на 

основі багатосторонності»
3
 [5, c. 24], тобто масштабної транспортної співпраці. 

Такі науковці, як Дж. Петерсон і С. Бушар, під «багатосторонністю» розуміють 

«…трьох чи більше акторів, залучених у добровільне та, у більшій мірі, 

інституціоналізоване міжнародне співробітництво, підлегле нормам та 

принципам, із правилами, які у рівній мірі застосовуються до всіх держав» [323, 

p. 18]. Наприклад, Європейський Союз (ЄС, Євросоюз) є «…масштабним 

транспортним наставником для багатьох країн» [323, p. 19]. Зазначене 

твердження пояснюється постійним розвитком багатосторонності та 

координацією міжнародної співпраці. Як ідеться у ст. 21 (h) Договору про 

Євросоюз від 7 лютого 1992 р., ЄС прагне забезпечити «…високий рівень 

міжнародної взаємодії з метою розвитку такої міжнародної системи, яка б була 

заснована на інтенсивній багатосторонній співпраці і глобальному 

управлінні» [215, p. 18]. 

Отже, можна зробити висновок, що особливості сучасного правового 

регулювання МТК є не просто сумою властивостей складових їхніх окремих 

елементів, про які йтиметься далі, а визначаються загальною специфікою, тобто 

на основі верховенства права конструюються особливості всього МТК. 

Наприклад, у рішенні Постійної палати міжнародного правосуддя у справі 

Лотус («Lotus») 1927 р.
4
 було зазначено, що «…міжнародне право регулює 

відносини між незалежними державами» [350]. У Програмі багатосторонньої 

торгово-економічної співпраці держав – членів Шанхайської організації 

співробітництва (ШОС) від 23 вересня 2003 р. наголошується на 

«…унікальності багатосторонньої співпраці, спрямованої на активне 

                                           
3
 У теорії міжнародних відносин поняття «багатосторонність» набуло розвитку відразу 

після завершення холодної війни. 
4
 Відповідно до рішення у справі Лотус (зіткнення між французьким пароплавом «Лотус» 

і турецьким судном «Боз-Курт», внаслідок чого турецьке судно затонуло та загинуло вісім 

осіб), яке часто піддається критиці, але все ж зберігає своє значення, не можна застосовувати 

до держави норму, на яку вона не погодилась – прямо, за допомогою міжнародного 

договору, або опосередковано, за допомогою звичаю. 
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використання та подальший розвиток транспортної інфраструктури, де МТК є її 

системотворчою основою» [97]. 

За такого розгляду МТК особливої ваги набувають міжнародно-правові 

аспекти, пов’язані з транзитом (від лат. transitus – проходження, прохід), під 

яким найчастіше розуміють різновиди транспортування суверенною територією 

на підставі багатосторонніх і двосторонніх угод за умов, що пункти 

перевезення розміщено за межами даної території [375, p. 247–248].  

На нашу думку, найбільш повна характеристика транзиту представлена в 

Генеральній угоді з тарифів і торгівлі 1994 р. (ГАТТ 1994 р.) [269] та 

Міжнародній конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур від 18 

травня 1973 р. (Кіотська конвенція 1973 р.) [296]. ГАТТ 1994 р. досить чітко 

розкриває сутність транзиту саме в розрізі транспортувань, що в зазначеному 

випадку необхідно для розуміння всієї сутті МТК [269]. При цьому країна, 

територією якої здійснюється перевезення вантажів третіх країн, забезпечує 

митний контроль. У Кіотській конвенції 1973 р. використано термін «customs 

transit», тобто «митний транзит» під відповідно визначеним митним контролем 

(визначення надається у спеціальному дод. Е) [296]. 

У національному законодавстві «транзит» чітко розкривають закони 

України «Про транзит вантажів» [131], «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» [119] та Митний кодекс України [90]. З огляду на це транзит 

можна визначити як:  

 транзитні перевезення під митним контролем,  

 митний режим,  

 переміщення відповідних товарів між митними органами без їхнього 

використання на національній митній території. 

Окремої уваги варте поняття «мультимодальні перевезення» як основний 

елемент сучасних МТК. Варто наголосити, що досить тривалий час міжнародні 

перевезення вантажів (пасажирів і багажу) здійснювались одним переважним 

видом транспорту (відомі як унімодальні перевезення) [311; 322, p. 13–15]. 

Проте транспортний простір значно змінився за останні кілька десятиліть. 
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Дедалі більше міжнародних перевезень здійснюється за участі декількох видів 

транспорту, забезпечуючи комплексний транспортний процес [79, c. 18; 80]. 

Вибір такого виду перевезень має деякі дуже практичні переваги, оскільки, 

наприклад, дозволяє заощадити час: «…під час перевезення різними видами 

транспорту протягом однієї транспортної операції з Далекого Сходу до Нью-

Йорка можна зберегти до десяти транспортних днів, на відміну від 

використання унімодального транспорту» [284, c. 3]. Загалом вартість таких 

перевезень нижча, тому дає можливість залучити до транспортного ланцюжка 

ефективні способи транспортування. 

Варто зауважити, що нині у всьому світі не існує єдиного терміна, який 

би застосовувався для позначення використання більш як одного виду 

транспорту для міжнародних перевезень. Досить часто використовуються такі 

терміни – мультимодальні перевезення (multimodal transportation), комбіновані 

перевезення (combined transportation), інтермодальні перевезення (intermodal 

transportation), змішані перевезення (mixed transportation), сегментарні 

перевезення (segmental transportation). Таке різноманіття понять негативно 

позначається на подальшій співпраці з питань міжнародних перевезень. Саме 

тому проблематика щодо стандартизації термінів у сфері міжнародних 

мультимодальних перевезень є першочерговим кроком до подальшого розвитку 

правового регулювання МТК. 

На думку науковців Н. Бутакової [18, c. 35] та В. Лебедєва [78] термін 

«пряме змішане перевезення» є синонімом «мультимодального перевезення», 

тобто його аналогом. С. Мілославська оперує поняттям «комбіновані 

перевезення», під яким розуміє «…транспортування вантажів в одній і тій же 

вантажній одиниці з використанням декількох видів транспорту» [89, c. 32]. 

Такі дослідники, як А. Гриньов [31, с. 13] та А. Агамез-Аріас [194, p. 782–785], 

акцентують увагу на понятті «інтермодальні перевезення» як різновиді 

виконання міжнародних мультимодальних перевезень.  

У документі Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) 

«Термінологія комбінованих перевезень» 2001 р. [349] чітко прослідковується 
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відмінність між мультимодальними та комбінованими міжнародними 

перевезеннями: останні синонімічні з інтермодальними перевезеннями.  

Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів від 24 

травня 1980 р. (Конвенція ООН 1980 р.) [363] містить такі поняття 

транспортування, як мультимодальні та змішані: у документі вони не лише 

ототожнюються, а й визначаються як ускладнені перевезення в розрізі 

транспорту на підставі відповідного договору та схеми відправлення. ЮНКТАД 

було надано окрему характеристика для таких чотирьох видів перевезень: 

інтермодальних, мультимодальних, сегментарних та комбінованих [361], тобто 

вони не ототожнюються і мають різне понятійне навантаження. 

Закон України «Про транзит вантажів» від 20 жовтня 1999 р. містить 

поняття «комбіноване сполучення» як синонім «змішаного сполучення» [131]. 

Транзит розкривається з погляду прямого та змішаного сполучень, де у 

першому випадку він передбачає унімодальне перевезення вантажів, а у 

другому варіанті може містити низку додаткових операцій (перевантаження, 

переробку, накопичення, формування, зберігання тощо) в зонах митного 

контролю. 

В Угоді між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької 

Республіки про міжнародні комбіновані перевезення від 4 жовтня 2016 р. [156] 

використовуються терміни: «інтермодальні перевезення», тобто операції з 

перевантаженням, та «комбіновані перевезення» – міжнародне 

транспортування, що здійснюється без перевантаження.  

В Угоді між Кабінетом Міністрів України й Урядом Угорщини про 

міжнародні комбіновані перевезення від 28 березня 2013 р. [154], на відміну від 

попереднього документа, міститься лише поняття «комбіновані перевезення 

вантажів», тобто перевезення більш ніж одним видом транспорту. Тут 

застосовується також термін «інтермодальна транспортна одиниця», під якою 

розуміють додаток для перевезень (контейнер визначених розмірів, причеп 

тощо).  
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Досить цікаво, що в Угоді між Кабінетом Міністрів України й Урядом 

Словацької Республіки про міжнародні комбіновані перевезення від 26 лютого 

2007 р. [153], як і в Угоді з Угорщиною 2013 р. [154], використовується термін 

«комбіновані перевезення», проте, хоча і надалі надається визначення 

інтермодальної транспортної одиниці, це визначення менш повне. 

В Угоді між Міністерством інфраструктури України та Федеральним 

міністерством транспорту, інновацій та технологій Республіки Австрія про 

міжнародні комбіновані перевезення від 21 листопада 2013 р. використовується 

термін «комбіновані перевезення»: транспортування у визначеній незмінній 

інтермодальній транспортній одиниці чи засобі без додаткових операцій, коли 

більша частина європейського маршруту здійснюється залізничним, водним або 

морським транспортом [158]. Також зауважується, що відрізки з використанням 

автомобільного транспорту є максимально обмеженими, тому перевезення 

здійснюються з урахуванням технічних можливостей, норм внутрішнього та 

міжнародного законодавства.  

Варто звернути увагу на Угоду між урядами держав – членів Організації 

за демократію та економічний розвиток – ГУАМ про міжнародні 

мультимодальні перевезення вантажів» від 19 червня 2008 р., оскільки у ній 

рівноцінні перевезення характеризуються не як «комбіновані», а як 

«мультимодальні» [141]. 

На жаль, вживання перерахованих понять чітко не розмежовується. 

З усією очевидністю можна стверджувати, що визначення обговорюваного 

терміна саме по собі вже окреслює сферу його бажаного застосування – для 

міжнародних транспортних перевезень двома і більше видами транспорту.  

Таким чином, з одного боку, усі проаналізовані вище поняття споріднені, 

що є позитивним у розрізі їхньої взаємозамінності та при виникненні 

непорозумінь, а з іншого – кожен вид міжнародних перевезень двома і більше 

видами транспорту має свої специфічні особливості. Можна припустити, що всі 

терміни дотичні до даного способу транспортувань у дійсності не є 

синонімами. У дисертаційній роботі зазначені поняття будуть вважатися 
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синонімами міжнародних мультимодальних перевезень вантажів, хоча деякі з 

них інтерпретуються по-різному.  

Найбільш повно характеристику саме терміна «мультимодальні 

перевезення» здійснено зарубіжними науковцями. Водночас варто також 

звернути увагу на відсутність єдиної позиції серед учених щодо визначення 

поняття «мультимодальні перевезення». Науковець А. Нейман визначає 

мультимодальні перевезення вантажів як «…транспортну поведінку протягом 

певного періоду» [319, p. 20].  

С. Хао та Й. Юе характеризують мультимодальні перевезення як тісну 

координацію та безперебійність залізничних, автомобільних, водних, 

повітряних й інших засобів перевезень з відповідним транспортним режимом 

[276, p. 383]. Р. Зеленіка визначає мультимодальні перевезення як «…вид 

діяльності, який охоплює не тільки міжнародне транспортування вантажів та 

використання як мінімум двох видів транспорту, але також усі види операцій, 

що мають прямий стосунок до таких міжнародних перевезень 

вантажів» [377, p. 138–139].  

Слід наголосити, що на сьогоднішній день суто транспортно-

логістичний аспект співпраці в межах транспортних коридорів переростає в 

інструмент забезпечення глобальної транспортної кооперації, яка 

виявляється в активному просуванні проектів мультимодальних МТК – 

універсальних технічно оснащених транспортних комунікацій, що позитивно 

впливають на розвиток високоякісних і надійних транспортних послуг, 

забезпечують відсутність будь-яких затримок на кордонах, сприяючи 

збільшенню міжнародного товарообороту шляхом створення універсальної 

транспортної інфраструктури [144, c. 115; 145, с. 104]. Зазначені обставини, 

зі свого боку, дозволяють варіювати у використанні транспорту на 

визначених маршрутах. Ефективність мультимодальних МТК також 

відображається у скороченні термінів доставки. До того ж слід зауважити, 
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що в сучасних умовах мультимодальні МТК є основним чинником 

стимулювання економічного розвитку.  

Отже, з посиленням значення МТК міжнародні транспортні відносини 

збагатилися новим поняттям, таким як «мультимодальні МТК». Так, відповідно 

до ст. 86 Договору про Євразійський економічний союз від 29 травня 2014 р., 

одним із важливих кроків ефективної транспортної політики є координоване 

вдосконалення транспортної інфраструктури [39]. Таке вдосконалення 

проявляється на сучасному етапі в ухваленні програм розвитку 

мультимодальних МТК, які визначають їхні основні маршрути й особливості. 

Вони окреслюють проблеми та перспективи функціонування мультимодальних 

МТК, а також містять рекомендації щодо поліпшення інфраструктури та 

підвищення ефективності міжнародних перевезень.  

Визначення поняття «мультимодальні МТК», безумовно, має важливе 

значення для їхнього подальшого впровадження та використання. Однак такого 

загальноприйнятого визначення не існує. Якщо ж виходити з позиції, що 

унімодальними МТК слід вважати міжнародні маршрути однією визначеною 

транспортною мережею (водною, підземною, наземною, повітряною), які є 

предметом взаємовідносин між державами, то мультимодальними МТК в 

найширшому розумінні можна вважати транспортні коридори, що 

передбачають міжнародні мультимодальні перевезення більш ніж однієї 

транспортною мережею. Підтвердження такої позиції можна знайти у 

програмах та проектах розвитку мультимодальних МТК. 

У Проекті трансʼєвропейської транспортної мережі (TEN-T)
5
 визначено 

девʼять базових мультимодальних МТК: Балтика – Адріатика, Північне море – 

Балтика, Середземноморський коридор, Середньосхідний коридор, 

Скандинавія – Середземне море, Рейн – Альпи, Атлантичний коридор, Північне 

                                           
5
 TEN-T є продовженням проекту Критських транспортних коридорів із акцентом на 

розвиток мультимодальних МТК (особлива увага спрямована на будівництво швидкісних 

залізниць) та охоплює основні європейські МТК із метою вирівнювання дисбалансу між 

рівнем розвитку провідних транспортних мереж. 
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море – Середземне море і Рейн – Дунай [198, p. 484–487]. Мультимодальні 

МТК об’єднані у три основних напрямки: «Північ – Південь», «Схід – Захід» та 

допоміжні коридори. TEN-T є наслідком європейської необхідності у глибинній 

інтеграції транспорту у двох головних напрямках:  

 по-перше, у двосторонніх відносинах, зосереджуючись на зміцненні 

транспортних відносин між окремими країнами ЄС;  

 по-друге, у багатосторонніх відносинах, що стосується транспортної 

співпраці за межами ЄС (до проекту залучені не лише країни, які мають спільні 

кордони з державами ЄС  (Білорусь, Україна і Молдова), а також держави, що не 

є дотичними (Вірменія, Азербайджан і Грузія), проте відіграють важливу роль у 

транспортній співпраці, оскільки є важливими транспортними вузлами на 

шляхах, що зʼєднують ЄС із Китаєм, Близьким Сходом та Індією.  

У Програмі «Сприяння торгівлі та транспорту у Південно-Східній 

Європі» (The Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe, TTFSE) 

розвиток мультимодальних МТК описують з погляду зміцнення та модернізації 

органів прикордонного контролю для забезпечення їхнього якісного 

функціонування [176, c. 254]. До TTFSE входить вісім країн
6
 на основі 

«методології участі», тобто шляхом скорочення нетарифних витрат на торгівлю 

і транспорт, а також запобігання контрабанді та корупції на прикордонних 

переходах. Програма охоплює пʼять компонентів: поліпшення митних 

процедур; надання технічної допомоги та консультаційних послуг для 

учасників міжнародних перевезень; поліпшення інформаційної системи; 

навчання персоналу; стимулювання регіональної та міжвідомчої співпраці, 

послуг для підтримки реалізації програми. 

У проекті «ТРАСЕКА» акцент зроблено на розвитку ефективного 

мультимодального транспортного сполучення в регіонах Чорноморського 

басейну, Південного Кавказу та Центральної Азії [196]. Мультимодальний 

                                           
6
 До Програми увійшли Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Румунія, Сербія, 

Хорватія, Молдова і колишня югославська республіка Македонія. 
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МТК «ТРАСЕКА» включає в себе транспортні системи 13 країн-учасниць
7
. 

Наразі зазначений коридор є одним із найкоротших маршрутів у напрямку 

«Захід – Схід» і саме з ним пов’язані найбільші очікування щодо активізації 

мультимодальних перевезень вантажів. Згідно з попереднім планом реалізації 

мультимодального МТК «Новий Шовковий шлях» – проекту створення 

глобального євразійського трансконтинентального мосту [324, p. 405–407; 325, 

p. 10–15], коридори, що входять до його складу, визначаються так:  

 євразійський транспортний коридор: залізнична лінія у напрямку 

Західний Китай – Нідерланди;  

 транспортний коридор через Російську Федерацію: призначений для 

зміцнення транскордонних мультимодальних транспортних звʼязків;  

 азіатський транспортний коридор: залізничний коридор;  

 транспортний наземний коридор, призначений для підтримки розвитку 

країн вздовж річки Меконг; 

 транспортний наземний коридор у напрямку Китай – Індія; 

 китайсько-пакистанський наземний транспортний коридор, що охоплює 

кілька інфраструктурних проектів;  

 морський транспортний коридор. 

Таким чином, сучасні трубопровідні, морські, річкові, автомобільні, 

залізничні та повітряні комунікації утворюють МТК, що забезпечують 

міжнародні перевезення на основі використання одного або декількох видів 

транспорту на визначених маршрутах. Особливої актуальності набувають 

мультимодальні МТК із використанням більше двох видів мереж протягом 

однієї транспортної операції. Регулювання таких МТК потребує урахування 

нових складових транспортних відносин і технологій, насамперед, 

використання інтегрованої системи управління, логістики та розвитку 

                                           
7
 Проект охоплює території таких країн: Азербайджану, Вірменії, Болгарії, Грузії, 

Казахстану, Киргизстану, Молдови, Румунії, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини, 

Узбекистану й України. 
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міжнародних транзитних та мультимодальних перевезень. Кожен із видів МТК 

вимагає особливого підходу при встановленні його правового режиму.  

 

1.2. Історія становлення міжнародних транспортних коридорів 

та їхнього правового регулювання: вітчизняний і зарубіжний досвід 

 

У ході історичного розвитку сформувалися основні напрямки провідних 

МТК. Їхні географічні рамки постійно змінювалися та розширювали свій 

просторовий масштаб. Науковець Р. Егстрьом зазначає: «…шлях набував 

особливої цінності, коли в його межах здійснювалися перевезення та 

торгівля» [251, p. 1446]. Аналіз стародавнього міжнародного права засвідчує, 

що з виникненням перших держав окремі угоди стосувалися питання 

регулювання торговельних шляхів. Наприклад, найбільш відомим міжнародно-

правовим актом є договір між правителями месопотамських міст Лагаш й 

Умма, укладений у 3100 р. до н. е. [184, c. 18].  

Сучасні правові режими МТК, безсумнівно, значно відрізняються від 

правових режимів транспортних коридорів попередніх періодів. Водночас 

аналіз історичного розвитку МТК дозволить виокремити основні періоди 

становлення їхнього правового регулювання. Оскільки безпосереднього 

дослідження історії розвитку правових режимів МТК не проводилося, то і 

чіткої періодизації основних етапів їхнього виникнення та еволюції не існує.  

Ураховуючи той факт, що правове регулювання МТК розвивалося 

паралельно з їхнім розвитком, то, на нашу думку, варто провести його 

класифікацію відповідно до етапів розвитку міжнародного права загалом. 

Професор М. Буроменський стверджує: «…особливе значення для періодизації 

мають такі події всесвітньої історії, які в історії людства виявилися 

поворотними або спричинили кардинальну переоцінку людьми сенсу свого 

існування на Землі та домінуючих у соціумі цінностей» [17, с. 19]. З огляду на 

це періодизація міжнародного права здійснюється відповідно до переломних 

моментів в історії: давній світ, падіння Римської імперії, Вестфальський мир, 
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Гаазькі мирні конференції, створення ООН, формування сучасного 

міжнародного права. Наприклад, австрійський правознавець Ф. Ліст за такий 

переломний момент бере Вестфальський конгрес 1878 р. [51, c. 55]. 

Французький учений Ш. Вішер, зі свого боку, в історії розвитку міжнародного 

права акцентує увагу на виникненні християнства [369, p. 56]. Відомий 

правознавець Л. Оппенгейм проводить періодизацію розвитку міжнародного 

права, спираючись на періоди «до Гроція» і «після Гроція» [98, c. 28]. 

Натомість вітчизняний науковець А. Дмитрієв акцентує увагу на тому, що 

мирні договори, підписані під час закріплення Вестфальського миру, стали 

«…основоположним чинником правопорядку в Європі» [36, c. 261]. 

Історія міжнародного права нерозривно повʼязана з розвитком 

міжнародних відносин. Значні політичні й економічні зрушення не можуть 

також не позначитися на міжнародно-правовому регулюванні МТК. Ф. Мартенс 

відзначав, що «…у системі, у якій ми виокремлюємо науку міжнародного права 

... займає визначне місце історія міжнародних відносин» [87, c. 8]. А професор 

О. Буткевич, зокрема, наголошує, що «міжнародне право має низку рис, 

притаманних йому як правовому регулятору міжнародних відносин» [22, c. 4].  

Відсутність єдиної періодизації розвитку міжнародного права серед 

учених свідчить про неоднакове застосування ними тих або інших критеріїв 

дослідження. О. Буткевич детально аналізує історичний розвиток підходів до 

періодизації міжнародного права, зазначаючи, що «…суто правових методів 

дослідження історичної періодизації і типологізації міжнародного права 

вироблено так і не було» [21, c. 196–215]. В. Шумилов зауважує: 

«…міжнародне право виникло внаслідок обʼєктивного процесу, в міру 

визрівання умов, коли держави усвідомили необхідність підпорядкування 

єдиним, узгодженим нормам» [185, c. 65–67]. Професор Л. Тимченко 

висловлює думку, що «…міжнародне право пройшло складний шлях розвитку: 

від права народів («jus gentium») до сучасного міжнародного публічного права, 

яке координує зусилля не тільки держав, державоподібних утворень, але й 
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колективних органів і також народів, що борються за 

самовизначення» [150, c. 6]. 

У вітчизняній та зарубіжній юридичній науці існує декілька підходів до 

періодизації розвитку міжнародного права. В енциклопедії міжнародного 

публічного права виокремлюють такі періоди: стародавні часи (3000 рр. до 

н. е. – 400 рр. н. е.); період від Античності до Середньовіччя (400–800 рр.); 

період раннього і середнього Середньовіччя (800–1300 рр.); період пізнього 

Середньовіччя (1300–1500 рр.); «іспанська ера» (1500–1648 рр.); міжнародне 

право періоду 1648–1815 рр.; міжнародне право між 1815 р. і Першою світовою 

війною; міжнародне право між Першою і Другою світовими війнами; 

міжнародне право після Другої світової війни [250, p. 24]. 

І. Лукашук пропонує таку періодизацію міжнародного права: 1 період – 

передісторія міжнародного права (з давніх часів до кінця Середньовіччя – 

період зародження окремих норм й інститутів міжнародного права); 2 період – з 

кінця Середньовіччя до створення Ліги Націй (класичне міжнародне право); 

3 період – перехідний до сучасного міжнародного права (від прийняття статуту 

Ліги Націй до Статуту ООН); 4 період – сучасне міжнародне право (від 

прийняття Статуту ООН) [82, c. 65–102].  

Професор М. Баймуратов зауважує: «…міжнародне право у своєму 

розвитку пройшло рабовласницький, феодальний, буржуазний, перехідний та 

сучасний періоди» [8, c. 33–34]. Схожу періодизацію надає професор 

К. Бекяшев, при цьому науковець детальніше характеризує основні періоди: 

1) міжнародне право Стародавнього світу (4 тис. до н. е. – 476 р. н. е. – 

рабовласницький період); 2) міжнародне право Середніх віків (476–1648 рр. – 

феодальний період); 3) класичне міжнародне право (1648–1919 рр. – епоха 

становлення міжнародного права як системи права); 4) перехідний період від 

класичного міжнародного права до сучасного (1919–1945 рр.); 5) сучасне 

міжнародне право ХХ ст. [13, c. 23]. 

У підручнику «Міжнародне право» (авт. В. Буткевич, В. Мицик,  

О. Задорожній) виокремлено такі періоди: 1) додержавний (становлення 
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основних інститутів права); 2) стародавнє міжнародне право (регіональне 

міжнародне право); 3) міжнародне право в епоху Середньовіччя; 4) класичне 

міжнародне право; 5) сучасне міжнародне право [20, с. 58].  

Професор Л. Тимченко пропонує таку періодизацію міжнародного права: 

1) античне міжнародне право (стародавні часи – V ст.); 2) феодальне 

(середньовічне) міжнародне право (V–XVII ст.); 3) буржуазне (класичне) 

міжнародне право (XVII ст. – 1945 р.); 4) сучасне міжнародне право (з 1945 р. і 

дотепер) [150, c. 16]. Подана класифікація є досить актуальною, оскільки 

доводить, що розвиток міжнародного права не був якимось хаотичним, а 

відображав наявні процеси. 

З метою вироблення періодизації правового регулювання МТК варто 

оперувати саме тими світовими подіями, що здійснили безпосередній вплив на 

його формування та еволюцію. Ураховуючи, що правове регулювання МТК має 

певні специфічні особливості його історичного розвитку, доцільно виокремити 

такі етапи становлення правового регулювання МТК:  

 1 етап – правове регулювання МТК античного періоду (від стародавніх 

часів до V ст. р.);  

 2 етап – правове регулювання МТК Середньовіччя (V – XVII ст.);  

 3 етап – правове регулювання МТК Нового часу (XVII–XIX ст.);   

 4 етап – правове регулювання МТК сучасного періоду (від початку 

XX ст. – дотепер). 

Для розуміння сутності та особливостей еволюції міжнародно-

правового регулювання МТК охарактеризуємо етапи його розвитку.  

Перший етап відомий відносинами й угодами щодо торговельних шляхів 

давніх часів, зокрема на Близькому Сході, у Давній Греції, Персії та практично 

в усіх держав Середземноморʼя. Транспортні відносини античного періоду 

мали переважно регіональний характер, тобто повʼязували між собою 

цивілізації шляхом комбінації морських і караванних маршрутів. Так, 

Транссахарські торгові маршрути, які простягалися від Нілу до Червоного 

моря, сприяли веденню торгівлі між Карфагеном і Римом [280, p. 59]. 
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Оловʼяний шлях був основним торговим маршрутом у напрямку Алтай – 

Казахстан – Середня Азія – Північна Європа та забезпечував ранні поселення 

доступом до важливого компоненту для виробництва металів [317, p. 280]. 

Траси спецій відігравали роль «великого морського звʼязку» древніх 

цивілізацій.
 

Колісний шлях охоплював Бангладеш, Індію, Афганістан та 

Пакистан. Великий Шовковий шлях не лише повʼязував Східну Азію із 

Середземноморʼям, а також сприяв масштабній міжцивілізаційній 

взаємодії [25; 280, p. 62].  

Правове регулювання торговельних шляхів у зазначений період повʼязане 

з виробленням спеціальних законів і звичаїв у сфері управління різними видами 

транспортної діяльності (караванні перевезення, початок судноплавства, 

рибальство, проектування суден тощо). Правові режими таких шляхів 

розвивалися відповідно до практичних торгових потреб. Наприклад, у V–ХІІ ст. 

до н. е. фінікійські навігатори, що здійснювали морські плавання, заклали 

основи правового регулювання водних шляхів [75, c. 31]. У країнах 

Середземноморʼя застосовувався Родоський кодекс ІІІ ст. до н. е. та дійшов до 

нашого часу у вигляді Йорк-Антверпенських правил – джерел права, що 

застосовуються до міжнародних морських перевезень вантажів, зокрема вони є 

зводом норм, які регулюють взаємини сторін, що випливають із загальної 

аварії – одного з найбільш древніх і складних інститутів приватного морського 

права [11; 101, c. 206].  

Закони царя Хаммурапі 1775 р. до н. е. створюють уявлення про практику 

міжнародних відносин у Вавилоні [76, c. 16]. Законник нагадував збірку 

юридичних новел і базувався на найдавніших законах Ур-Наму, законах 

Ліпід-Іштара, законах Ешнунни (XXI–XX ст. до н. е.) тощо [76, c. 14]. 

Зокрема, документ містив також норми, що регулювали відносини між 

судновласником й іншими учасниками судноплавства (щодо умов перевезень, 

завданої шкоди тощо). 

У законах Ману (II ст. до н. е.), найбільш відомих зі збірників релігійних, 

моральних і правових настанов, є положення, що регулюють найм кораблів під 
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фрахт. Зокрема, п. 156–157 гл. VIII законів Ману містять таке: «…Той, хто 

погодився на винагороду за перевезення при точно встановленому місці і 

терміні, і порушив угоду щодо місця і терміну, не отримує винагороду. Яку 

ціну встановлять ті, хто знає морські подорожі і розуміється на місці, термінах і 

товарах, та ціна в цьому випадку і вважається законною при оплаті» [46, c. 127]. 

Оскільки торговельні шляхи античного періоду тривалий час 

захоплювалися у війнах, то їхнє правове регулювання представлено переважно 

нормами міжнародних мирних договорів. Так, один з описів «міжнародного 

конфлікту» можна зустріти у поемі «Енмеркар і правитель Аратти», датованій 

2000 р. до н. е., де представлено акторизовану сутичку між шумерським містом-

державою Урук і містом-державою в Персії – Араттой [73]. Урегулювання 

конфлікту відбулося за допомогою укладання договору між двома містами-

державами. Однак правовий режим більшості торговельних коридорів не був 

міжнародним, а регулював лише окремі ділянки. Водночас таке регулювання не 

означало відсутності фактичної свободи торговельних шляхів. 

Другий етап пов’язаний із низкою важливих подій середньовічної епохи. 

У звʼязку з формуванням і зміцненням феодальних відносин (VII–IX ст.), 

побудованих на натуральному сільському господарстві, торговий обмін 

наземними шляхами у європейському напрямку значно знизився. Водночас 

продовжувався розвиток морської торгівлі з Візантією та скандинавськими 

країнами [41, c. 338]. Починаючи з XII–XIV ст., настав активний розвиток 

наземної торгівлі та правового регулювання шляхів, якими здійснювалися 

перевезення товарів [35, c. 252–254]. На прикладі Великого шовкового шляху, 

відомого ще з античних часів, можна спостерігати трансформацію 

транспортних шляхів із регіональних у трансконтинентальні. Ключовою 

функцією таких коридорів стало забезпечення міжнародної торгівлі. Варто 

виокремити мирний договір 1347 р. між Золотою Ордою і Венеціанською 

республікою, згідно з яким були знижені митні збори на товари з Венеції [86, 

c. 100–102]. Зазначений договір є певною первинною формою митного 

регулювання транспортних шляхів.  
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Значний вплив на правове регулювання середньовічних торгових шляхів 

було здійснено Святим Престолом, зокрема, шляхом укладання конкордатів 

(фундаментальних урочистих договорів між Святим Престолом і певною 

державою, що регулювали відносини договірних сторін у цілому) у вигляді 

актів папського законодавства (булли чи бреве) [56, c. 1222–1224]. Конкордати  

регулювали спірні юридичні питання, а також відносини між державою і 

церквою [99, c. 111]. Так, папські булли XV ст. надавали Португалії права щодо 

Канарських островів та Африки, а отже, і контроль над водною ділянкою 

євразійського торговельного шляху.  

У зазначений період активного розвитку набули торговельні шляхи, які 

простягалися територією України. Варто звернути увагу на коридори, що 

зʼєднували не лише Чорне та Балтійське моря, а й Азію та Європу. Наприклад, 

у VІ–VIIІ ст. Дніпровський шлях сполучав північні країни із Чорним морем [74, 

с. 32]. У XIV ст. набуває активного розвитку маршрут із Солхату до Львова, 

який також асоціюється з виникненням права складу (форма організації і 

регламентації торговельної діяльності: склад товарів, зберігання та транзит): на 

«Каталонському атласі», створеному у 1375 р. Львів позначений як склад 

східних товарів [151, c. 220–221]. Від Львова до Західної Європи вели такі два 

шляхи: «Висока дорога» та «Сухий порт Сходу». Вони мали національно-

правовий режим, який визначався законодавством кожної конкретної держави, 

через територію якої проходила ділянка міжнародного шляху. 

До важливих міжнародних документів у сфері правового регулювання 

водних мереж МТК належить Іспансько-португальський Тордесільяський 

договір, укладений 7 червня 1494 р. [55, с. 214], який не просто став віссю 

простору Нового світу й увів у міжнародне право принцип розподілу світу, а 

також закріпив концепцію закритого моря
8
. Водночас у договорі чітко 

простежується звʼязок між судном і державою прапора, насамперед закріплення 

за державою права використання певного морського шляху. Договір не 

                                           
8
 У міжнародному праві море, яке омиває береги декількох держав і за своїм географічним 

положенням не може бути використане для транзитного проходу. 
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передбачав штрафних санкцій з боку сторони договору, право якої було 

порушено, а закріплював лише обовʼязок передання порушника державі 

належності судна. У Тордесільяському договорі 1494 р. ретельно описується 

прохід через чужі води, який дозволяється у суворо визначених випадках та 

підкріплюється прагненням держави закріпити за собою переваги володіння 

певними морськими просторами. 

Розвиток торговельних відносин в античний період сприяв створенню 

нових морських кодексів, таких як: «Амальфітанські таблиці – Х ст.» (Tavole 

Amalfitane) [63, c. 34] – середземноморський збірник судових рішень і морських 

звичаїв; «Олеронські правила – XІІ ст.» (Lex de Oleron) [139, c. 19] – перший 

кодекс морського права, формування якого розпочалося за межами 

Середземноморʼя; регулював питання морської торгівлі; «Закони Вісбі – 

XІV ст.» (Droit maritime de Wisby) [71, c. 31] – збірник, у якому було зібрано 

різні правила, що стосувалися торгового мореплавання; «Кодекс добрих звичаїв 

моря – ХV» («Consolato del mare») [182, c. 30–32] – збірник морських звичаїв і 

правил, що застосовувався за взаємною згодою сторін при розгляді суперечок, 

які виникали при морських перевезеннях. Очевидно, що саме під впливом 

середньовічних морських кодексів і збірників сформувалися перші морські 

кодекси держав, такі як перший Морський кодекс Швеції 1667 р., Морський 

кодекс Данії 1561 р. та ін. [146, c. 106]. Зазначені правові документи також 

стали серцевиною торговельного морського законодавства Великої Британії, 

Шотландії, Франції і багатьох інших країн. 

Третій етап сприяв розвитку нових напрямків водних і наземних мереж 

МТК, а також закріпленню їхнього правового регулювання. Недослідженість 

світових транспортних шляхів, а також прибутковість торговельної діяльності 

спонукали найбільш розвинені держави знаходити абсолютно нові способи 

реалізації свого транзитного потенціалу. Значну увагу почали приділяти 

питанням міжнародних перевезень сухопутними видами транспорту, про що 

свідчать перші спроби їхнього правового регулювання.  
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У досліджуваний період остаточно сформувався принцип свободи 

відкритого моря, були зроблені перші спроби його доктринального 

обґрунтування [38, с. 101–105]. Розгорнуту аргументацію на користь свободи 

відкритого моря було подано в роботі голландського мислителя і юриста 

Г. Гроція «Свобода морів, чи право голландців брати участь в ост-індійській 

торгівлі» (Mare liberum sive jure quod Batavis competit ad Indicana commercial 

dissertatio) [273]. Г. Гроцій зауважував, що «…відкрите море не може бути 

предметом володіння держав та приватних осіб і користування ним однією 

державою не повинно перешкоджати його використанню іншими державами, а 

отже, море має стати міжнародною територією і вільно використовуватися для 

торгівлі та мореплавання». З огляду на це теза про відкрите море була 

сформована на основі принципу свободи торгівлі [133, c. 99].  

Принципи свободи судноплавства і торгівлі були також згодом закріплені 

в Декларації про збройний нейтралітет від 28 лютого 1780 р., правила якої 

стали надалі основою для численних міжнародних договорів 

і  конвенцій  [272, p. 165–170].  

На основі принципу дальності гарматного пострілу, сформованого 

данським юристом К. Бінкершок на початку XVIII ст. (суть принципу: право 

власності на землю закінчується там, де закінчується сила зброї), уперше на 

міжнародному рівні було досягнуто домовленості щодо ширини 

територіального моря в три морські милі [308, p. 410–412]. Зазначений принцип 

переглядався на Конференції Ліги Націй із кодифікації міжнародного права в 

1930 р. [333], згодом на I Конференції ООН із морського права в 1958 р. та на II 

Конференції ООН з морського права в 1960 р. [207, p. 415–432]. Тільки на III 

Конференції ООН з морського права в 1973–1982 рр. держави досягли 

домовленості щодо ширини територіального моря, визначивши, що така межа 

не має перевищувати дванадцяти морських миль (відміряється від вихідних 

ліній) [305, p. 5–9; 315, p. 168]. 

Важливу роль у розвитку правового регулювання водних мереж МТК 

також відіграла міжнародна неурядова організація Міжнародний морський 



56 

комітет, створена в 1897 р. [209, p. 157–162]. У межах організації згодом було 

підготовлено низку Брюссельських конвенцій із морського права (прийняті з 

1910 по 1968 рр.) – спеціальні міжнародні документи щодо встановлення 

правових режимів водних шляхів, метою яких стала уніфікація норм морського 

права [75, c. 25]. 

У зазначений період було вироблено правові режими найбільш 

затребуваних на той час міжнародних каналів, рік та проток. Правовий режим 

Суецького каналу (водний коридор, що зʼєднує Середземне та Червоне моря) 

встановила Конвенція щодо забезпечення вільного користування Суецьким 

каналом, від 29 жовтня 1888 р. (Константинопольська конвенція 1888 р.), яка 

чинна донині [216]. Відповідно до ст. 1 Константинопольської конвенції 1888 р. 

Суецький канал як у воєнний, так і в мирний час буде завжди вільний та 

відкритий для всіх торговельних суден і військових кораблів без розрізнення 

прапора [216]. Правовий режим судноплавства на р. Рейн встановила Конвенція 

про режим судноплавства на Рейні від 17 жовтня 1868 р. (Мангеймська 

конвенція 1868 р.) [370, p. 810–812].  

Досить тривалий час правові режими водних шляхів, які проходили 

територією двох чи більше країн, не мали міжнародного значення, але 

стосувалися конкретних ділянок: Паризький мирний договір від 30 травня 

1814 р. між Францією, Росією, Пруссією та Англією проголошував свободу 

судноплавства на р. Рейн [335, p. 27]; Раштадтський мирний договір від 7 

вересня 1714 р. між Францією й імператором Карлом VI Габсбургом вказував 

на неприпустимість запровадження нових митних зборів та підвищення вже 

існуючих платежів під час рейнського судноплавства [356, p. 48]; 

Пожаревацький мирний договір від 21 липня 1718 р. між Австрією та Венецією, 

з одного боку, й Османською імперією, з іншого, проголошував право вільної 

навігації в межах приток Моравії та Тиси без права виходу в Чорне море (щодо 

суден Австрійської імперії) [283, p. 3–7] тощо. 

Міжнародні перевезення наземними ділянками МТК до 1885 р. значною 

мірою регламентувалися правовим звичаєм, який виражався в незафіксованій 



57 

письмовій формі. Активний розвиток залізничних мереж у першій половині 

ХІХ ст. став поштовхом до вироблення багатосторонніх міждержавних угод у 

сфері правового регулювання міжнародних залізничних перевезень [52, с. 82]. 

До таких угод відносять Угоду про пряме сполучення між російськими 

залізницями 1868 р. [105, с. 17] та Бернську конвенцію про міжнародне 

перевезення вантажів 1890 р. [54, с. 397]. Текст Бернської конвенції 1890 р. був 

узятий за основу для прийняття Конвенції про міжнародні залізничні 

перевезення від 9 травня 1980 р. (КОТІФ/ЦІМ) [218]. 

Перші спроби регламентації повітряного простору були зроблені саме в 

період Нового часу. До таких спроб можна віднести нормативний акт 

імператриці Катерини II, виданий 15 березня 1784 р. щодо заборони запускати 

повітряні кулі на визначений період у звʼязку з небезпекою пожеж [7, c. 25], 

угоди про порядок польотів повітряних куль між Росією та Німеччиною 1896 –

1897 рр. [187, c. 28] та ін.  

У період Нового часу власне українські міжнародні договори щодо 

визначення правового режиму транспортних шляхів не укладалися, а вся 

міжнародно-правова діяльність велася в межах адміністрації відповідного 

суверена (Росії, Німеччини, Австро-Угорщини).  

Таким чином, аналізований період характеризується видовою 

спрямованістю правового регулювання МТК. Наведені вище міркування 

дозволяють зробити висновок, що транспортна система й економічні процеси, 

які відбувалися в державі чи конкретному регіоні, перебували у 

взаємозалежності.  

На четвертому етапі відбулися якісно нові зміни у розвитку міжнародно-

правового регулювання МТК. Інтеграція національних транспортних систем на 

початку XX ст. сприяла створенню МТК, які стали стратегічним аспектом 

розвитку міжнародних транспортних відносин та були зумовлені змінами в 

географії світової торгівлі, прискоренням темпів упровадження сучасних 

транспортно-логістичних систем, безперервним технічним прогресом у сфері 

транспорту [214, p. 171; 247, p. 529–583; 265; 266].  
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Інтенсивний розвиток МТК також є наслідком прагнення країн за 

допомогою сучасної інфраструктури посилити свій зовнішньополітичний вплив 

та урізноманітнити варіанти транспортних сполучень. МТК забезпечують 

узгоджений розвиток й уніфікацію технічних параметрів національних 

транспортних шляхів країн на напрямках міжнародних перевезень вантажів 

(пасажирів і багажу), регулювання транзитних і зовнішньоторговельних 

перевезень, логістичної діяльності та широке впровадження нових технологій 

транспортувань. На сучасному етапі особливо активно розвиваються 

європейські, євразійські й африканські МТК, що багато в чому пов’язано із 

глобалізацією міжнародних відносин і розвитком міжнародної торгівлі. Країни, 

які займають вигідне географічне положення на стику основних транспортних 

маршрутів, прагнуть збільшити доходи від транзиту, пропонуючи нові варіанти 

міжнародного сполучення та підвищуючи якість транзитного обслуговування, 

насамперед шляхом створення нових і розвитку існуючих МТК та 

впровадження нових перевізних технологій.  

У сучасний період укладено найбільшу кількість міжнародних угод, що 

встановлюють правові режими трубопровідних, водних, наземних і повітряних 

ділянок МТК. Насамперед слід наголосити, що уперше було порушено питання 

правової регламентації використання повітряних ділянок МТК, встановлено 

порядок здійснення міжнародних повітряних перевезень, що забезпечує умови 

їхньої регулярної, ефективної та безпечної експлуатації з метою виконання 

перевезень. 

Починаючи з 1911 р., між європейськими державами було укладено низку 

двосторонніх міжнародних угод щодо визначення правових режимів 

повітряних ділянок МТК. Наприклад, 26 червня 1913 р. була підписана 

двостороння Угода між Францією і Німеччиною щодо встановлення 

дозвільного порядку вльоту (вильоту) іноземних повітряних суден у повітряний 

простір іншої держави [274, p. 241]. Причому цей порядок відрізнявся залежно 

від приналежності повітряних суден до військової або невійськової авіації. 

Країни домовилися про те, що військові повітряні судна обох країн 
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здійснюватимуть міжнародні польоти не інакше, як із дозволу на це іншої 

сторони. Що стосується польотів невійськових повітряних суден над 

французькою та німецькою територіями, то країни дозволяли їх лише за умови 

отримання відповідного свідоцтва про право на політ. Фактично, у зазначеній 

французько-німецькій угоді було вперше закріплено право держав 

розпоряджатися своїм повітряним простором, і в цьому полягає її велике 

історичне значення.  

До другої половини ХХ ст. практично кожна держава мала спеціальне 

повітряне законодавство, що регламентувало аеронавігацію. До спроб 

регулювання повітряних коридорів відносять ухвалення Паризької конвенції з 

регулювання повітряної навігації від 13 жовтня 1919 р. [102, c. 100]. Конвенція 

задала загальний напрям процесу міжнародно-правового регулювання питань 

використання повітряних ділянок МТК. Основна увага приділялась 

регулюванню міжнародних польотів повітряних суден та управлінню 

повітряним рухом над державною територією.  

Важливу роль у спрощенні правил і процедур міжнародних перевезень 

повітряними ділянками МТК відіграла Конвенція про уніфікацію деяких 

правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень від 12 жовтня 

1929 р. (Варшавська конвенція 1929 р.) [222]. Конвенція встановила уніфіковані 

правила перевезень вантажів і пасажирів. 

Чиказька конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 р. 

(Чиказька конвенція 1944 р.) [226] встановила, що міжнародні повітряні 

перевезення не можуть здійснюватися над територіями інших держав без 

спеціального дозволу або за іншою санкцією; виняток передбачений лише для 

нерегулярного повітряного сполучення. Кожна держава зберігає за собою право 

вимагати слідувати за встановленими повітряними напрямками або ж 

одержувати спеціальний дозвіл на такі польоти. До важливих кроків 

подальшого регулювання повітряних коридорів належить створення 4 квітня 

1947 р. Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) [179, с. 101; 292]. 

Основою для такого кроку стала Чиказька конвенція 1944 р. [226]. 
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Варшавська конвенція 1929 р. неодноразово змінювалась та 

доповнювалась [222], що сприяло ухваленню Конвенції про уніфікацію деяких 

правил міжнародних повітряних перевезень від 28 травня 1999 р. 

(Монреальська конвенція 1999 р.) [221], учасницями якої є 135 країн світу, 

серед яких й Україна. Не менш важливими документами, що сприяли 

визначенню правових режимів повітряних мереж МТК, є: Токійська конвенція 

про правопорушення та деякі інші дії, учинені на борту повітряного судна від 

14 вересня 1963 р. [228]; Монреальська конвенція про боротьбу з незаконними 

актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації від 23 вересня 1971 р. 

[220] та ін.  

Сучасні результативні наслідки ефективного правового регулювання 

водних ділянок МТК досягнуті внаслідок проведення трьох Конференцій ООН 

з морського права (United Nations Conferences on the Law of the Sea: перша – 

1958 р. [315, p. 168–180]; друга – 1960 р. [207, p. 415–430]; третя – 1973–

1982 рр. [315, p. 184–186]), до результатів діяльності яких слід віднести:  

 укладання таких конвенцій: щодо територіального моря (Конвенція про 

територіальне море та прилеглу зону від 29 квітня 1958 р. [237] – регулює 

питання територіального поділу морів та нюанси щодо суверенітету); щодо 

відкритих водних просторів (Конвенція про відкрите море від 29 квітня 1958 р. 

[234] – регулює питання ядерних випробувань у відкритому морі та 

забруднення радіоактивними матеріалами); щодо водних ресурсів (Конвенція 

про рибальство й охорону живих ресурсів відкритого моря від 29 квітня 1958 р. 

[225] – регулює питання рибальства у відкритому морі та свободи користування 

морем); щодо континентального шельфу (Конвенція про континентальний 

шельф від 29 квітня 1958 р. [231] – регулює питання стосовно особливих 

ситуацій, пов’язаних із прибережним рибальством, щодо використання 

природних ресурсів та стосовно іншої діяльності в межах континентального 

шельфу);  

 проведення переговорів на конференціях із морського права за участю 

представників майже всіх країн світу;  
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 ухвалення Конвенції ООН з морського права від 10 грудня 1982 р. 

(United Nations Convention on the Law of the Sea) [365]. Регулює питання 

встановлення «правового порядку» використання водних мереж для розвитку 

міжнародного спілкування з дотриманням високих стандартів [316]. 

Конвенція ООН з морського права 1982 р. є «…важливим внеском у 

підтримання миру, справедливості і прогресу для всіх народів землі» [365]. 

Більшість положень Конвенції мають компромісний характер і цілком 

відповідають сучасному міжнародному праву та є, власне, його втіленням. 

Зазначений документ вимагає від держав не лише розвивати співпрацю на 

глобальному рівні для збереження морського середовища з усіма його 

складовими, а також балансувати між підтриманням суверенітету над 

визначеними «водними ділянками» й ефективним управлінням усім морським 

простором. Таке виважене балансування необхідне для збереження глобальної 

гармонії та забезпечення ефективного управління водними ресурсами. 

Конвенція ООН з морського права 1982 р. є ключовою правовою основою для 

всіх видів перевезень водними ділянками МТК та належить до найбільш 

значимих і далекоглядних історичних багатосторонніх правових інструментів. 

Таким чином, Конвенція ООН з морського права 1982 р. закріпила такий 

правовий режим морських просторів, що сприяє міжнародним транспортним 

перевезенням водним транспортом [10, c. 14]. 

Конвенція про режим судноплавства на Дунаї від 18 серпня 1948 р. 

встановила правовий режим дунайського судноплавства, зокрема у ст. 1 

зазначається, що «навігація на Дунаї повинна бути вільною і відкритою для 

громадян, торгових суден і товарів усіх держав на основі рівності щодо 

портових і навігаційних зборів та умов торгового судноплавства» [219].  

Сформована у другій половині ХХ ст. система правового регулювання 

міжнародних перевезень наземними мережами МТК охоплює багатосторонні 

договори з дорожнього руху, міжнародних перевезень автомобільними та 

залізничними ділянками МТК (Конвенція про дорожній рух від 8 листопада 

1968 р. [229], КОТІФ/ЦІМ [218] та ін.), двосторонні договори про автомобільні 
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та залізничні сполучення (Угода між Урядом України й Урядом Грецької 

Республіки про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 

11 листопада 1996 р. [160], Угода між Урядом України й Урядом Республіки 

Молдова про діяльність залізничного транспорту від 20 березня 1993 р. [162] та 

ін.), а також представлена діяльністю спеціальних міжнародних організацій 

(Міжурядова організація міжнародних залізничних перевезень (ОТІФ) [289], 

Міжнародний союз автомобільного транспорту (МСАТ) [301]). Іншими 

словами, розвиток правових режимів наземних МТК характеризується 

прагненням держав до створення єдиного конкурентоспроможного ринку 

автомобільного та залізничного транспорту, який би функціонував у 

гомогенному правовому середовищі.  

Процес становлення правового регулювання національних транспортних 

коридорів відбувався на основі засад російської цивілістики дореволюційного 

періоду. У сучасний період було прийнято значну кількість нормативно-

правових актів, які регулюють водні, наземні та повітряні перевезення 

(Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. [178], Повітряний кодекс 

України від 19 травня 2011 р. [103], Кодекс торговельного мореплавства 

України від 23 травня 1995 р. (КТМ України) [60] та ін.). 

Закон України «Про автомобільний транспорт» № 361 від 5 квітня 2001 р. 

[108] визначив засади організації та експлуатації автомобільного транспорту. 

Окрім цього, впродовж 1992–2013 рр. Україна уклала двосторонні договори з 

багатьма іншими країнами щодо міжнародних автомобільних перевезень 

(Угода між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про міжнародне 

автомобільне сполучення від 13 квітня 1993 р. [166], Угода між Урядом 

України та Урядом Республіки Вірменія про міжнародне автомобільне 

сполучення від 6 березня 1998 р. [165], Угода між Урядом України й Урядом 

Грецької Республіки про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і 

вантажів від 10 жовтня 2000 р. [160] тощо. Основні завдання, функції та права 

органів управління автомобільним транспортом передбачені у Статуті 

автомобільного транспорту УРСР 1969 р., що, це очевидно, потребує змін [128]. 
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Закон України «Про залізничний транспорт» від 4 липня 1996 р. визначив 

основні засади діяльності залізничного транспорту загального користування з 

урахуванням специфіки його функціонування як єдиного виробничо-

технологічного комплексу [112]. Також регулювання національних залізничних 

мереж було визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 

1997 р. № 252 «Про затвердження Порядку обслуговування громадян 

залізничним транспортом» [114], наказом Міністерства транспорту та звʼязку 

України від 27 грудня 2006 р. № 1196 «Про затвердження Правил перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом 

України» [115] й іншими нормативно-правовими актами.  

Правовий режим повітряного простору України був встановлений 

Законом України «Про державний кордон України» від 4 листопада 

1991 р. [111], Повітряним кодексом України від 19 травня 2011 р. [103], 

Правилами польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху у 

класифікованому просторі України від 16 квітня 2003 р. [116] та відповідними 

міжнародними договорами, учасницею яких є Україна.  

Правовий режим водних мереж МТК встановили закони України: «Про 

державний кордон України» від 4 листопада 1991 р. [111], «Про транспорт» від 

10 листопада 1994 р. [132], «Про виключну (морську) економічну зону 

України» від 6 травня 1995 р. [109]; КТМ України від 23 травня 1995 р. [460] й 

інші законодавчі акти.  

Транспортна політика в різних регіонах змінилась, насамперед, у звʼязку з 

ключовими подіями. Наприклад, розширення ЄС у 1973 р. сприяло зміні 

тенденцій спільної транспортної політики. Паралельно із цим євразійські 

транспортні процеси набули нових відтінків упродовж 1980-х рр., проявившись 

у глобальній ідентифікації, а також в інтересах регіону. Катастрофічні 

проблеми функціонування африканських МТК сприяли розвитку державно-

приватного партнерства, що стало інструментом забезпечення спільного 

пошуку нових ідей. 
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Транспортну політику ЄС можна охарактеризувати з погляду 

вдосконалення існуючої транспортної системи, особливо у питаннях 

гармонізації європейського транспортного законодавства. Розвиток 

загальноєвропейської транспортної політики набув нового поштовху після 

закінчення Другої світової війни: з’явилася потреба в координації відновлення 

транспортної інфраструктури та в забезпеченні міжнародної правової основи 

для розвитку міжнародного транспорту. Незважаючи на те, що умови 

недосконалості транспортної системи через зовнішню нестабільність негативно 

впливали на активний розвиток подальших ініціатив, інфраструктура в Європі, 

розроблена завдяки виваженим крокам, є основою загальноєвропейської 

транспортної мережі. 

Нині спостерігається перехід від негативної інтеграції (усунення барʼєрів 

при транспортних перевезеннях) до позитивної інтеграції (створення 

уніфікованої транспортної системи, що відображається в документах ЄС). 

Європейська транспортна політика отримала новий поштовх на початку XXI ст. 

Процес формування Трансʼєвропейської мережі бере свій початок від 

закріплення Маастрихтського договору 1992 р. [310] та продовжується 

поетапною розробкою й ухваленням документів, у яких визначаються цілі, 

пріоритети та проекти розвитку водних, наземних і повітряних мереж МТК. 

Останнім часом ЄС приділяє достатньо уваги поліпшенню функціонування 

транспортних коридорів, оскільки, ураховуючи багатоаспектність 

транспортного сектора, вони повинні керуватися особливим правовим 

режимом, у якому слід узяти до уваги всі сучасні нюанси. Ще Ю. Ердменгер 

наголошував на важливості єдиної транспортної політики [252]. 

Результат правового регулювання транспортної системи є індикатором 

ефективності впливу правових норм на відносини, що виникають у сфері 

транспортної діяльності. Позитивний правовий результат може з’явитися, коли 

норми права впливають на економічні відносини таким чином, що зумовлюють 

їхнє ефективне регулювання і подальший функціональний розвиток. Країни ЄС 

сформували цілісну систему транспортних коридорів, що ґрунтується не лише 
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на технологічному й організаційному аспектах, а й на стійкій правовій базі. 

Основою європейського законодавства у сфері МТК є директиви, угоди, 

міжнародні конвенції в галузі транспорту. 

На початку ХХ ст. європейський залізничний транспорт був 

фрагментований у низці національних, вертикально інтегрованих та 

саморегульованих систем, кожна з яких мала свою структуру й інфраструктуру. 

Залізничний сектор представляв собою різноманітні політичні та нормативні 

аспекти в кожній країні; диверсифікація між різними системами була великою. 

Наприклад, на Іберійському півострові розмір контрольної доріжки відрізнявся 

від європейського стандарту: на континенті було пʼять різних систем 

електрифікації. На міжнародному рівні існувала сильна традиція міжфірмового 

співробітництва й асоціацій. Хоча багато положень і директив були прийняті, 

еволюція системи залізничного транспорту залишалася повільною.  

Незважаючи на те, що залізничний транспорт став останньою галуззю 

транспортного права ЄС, яка піддалася реформуванню, саме на ньому 

концентрується найбільша увага: акцент зроблено на розвитку залізничної 

інфраструктури та відкритті залізничних ринків. На початкових етапах 

реформи, у ході лібералізації сектора залізничного транспорту, виникали певні 

складнощі, особливо порівняно з іншими видами транспорту. З метою 

подолання цієї негативної тенденції, що виражалася у відсутності прогресу, у 

наступні роки (із 2001 по 2016 р.) були ухвалені «чотири законодавчих пакети» 

[93, c. 15–20]. Зазначені пакети по черзі зводили воєдино всі попередні 

директиви. Крім того, ключовою метою до 2020 р. визначено політику 

екологічної безпеки транспорту – залізничні послуги є найкращим засобом 

сприяння прогресу для зменшення забруднення, оскільки електрифікований 

залізничний транспорт на сьогоднішній день став найефективнішою формою 

мобільності. 

Сучасною європейською метою є створення універсального 

транспортного простору без внутрішніх кордонів. Правове регулювання 

європейських повітряних мереж МТК характеризується рядом специфічних 
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особливостей: було створено унікальний правовий режим повітряних 

сполучень, що сприяв появі на міжнародному ринку повітряних перевезень 

«успішного гравця» [85, c. 67]. Європейська політика у сфері автомобільних 

перевезень характеризується їхньою поетапною гармонізацією (Директива 

74/561: умови для отримання транспортних ліцензій; Директива 1018/68: 

питання квотування; Директива 96/53: стандартизація транспортних габаритів 

тощо [100, c. 201]).  

Також варто звернути увагу, що розвиток водних ділянок МТК набрав 

обертів на європейському рівні лише із другої половини XX ст. По суті 

європейські країни почали брати активну участь у роботі міжнародних 

морських інститутів та розвитку нових форм морської транспортної взаємодії. 

Нині розвиток правового регулювання морських перевезень є досить важливим 

для ЄС. 

Незважаючи на тривалу історію євразійських транспортних коридорів, як 

і раніше відсутнє узгоджене керівництво з їхнього планування, розробки й 

аналізу. Вважаємо за доцільне звернути увагу на Концепцію формування 

Єдиного транспортного простору Євразійського економічного співтовариства  

2008 р. [67], у якій у ролі пріоритетних вказані такі вектори: спільний ринок 

транспортних послуг, єдина транспортна система, розвиток системи 

логістичних центрів регіону.  

До основних історичних досягнень у правовому регулюванні 

євразійських МТК слід віднести такі злагоджені кроки:  

 розвиток міжнародних перевезень мережами МТК,  

 налагодження ефективного використання транзитного потенціалу 

найбільш затребуваних МТК,  

 формування загальної системи інфраструктурного забезпечення 

міжнародного ринку транспортних послуг через розширення сфери дії 

узгоджених нормативно-технічних вимог та стандартів тощо, 

 урахування географічного положення країн при розбудові нових 

розгалужень МТК, 
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 розвиток налагодженої системи логістичних центрів. 

Спроби реальної африканської інтеграції дотепер приносили лише 

неоднозначні результати – «…перевезти контейнер із Танзанії в Демократичну 

Республіку Конго дорожче, ніж із Норвегії, чи Австрії в Танзанію» [367, p. 35]. 

Найбільш актуальна думка щодо африканських МТК – це викорінення 

надмірного державного регулювання: позиція субʼєктів транспортних відносин 

у поєднанні з регульованим доступом до ринку міжнародних перевезень є 

одним із найгостріших кутів. Як справедливо зауважує Р. Вікерман, «…таке 

регулювання має починатися з вузького секторного розподілення і, таким 

чином, здатне ефективніше співпрацювати із просторовими структурами між 

регіонами та всередині них» [367, p. 36].  

Варто зауважити, що радикальний крок до лібералізації повітряних мереж 

африканських МТК був зроблений у 1988 р. із прийняттям Ямусукрської 

декларації про нову політику повітряного транспорту в Африці [190, p. 22], що 

стала відповіддю на політику американської дерегуляції 70-х рр. та була 

спрямована на створення сприятливого середовища для розвитку 

внутрішньоафриканських і міжнародних повітряних перевезень. Мета 

декларації – поступова ліквідація нефізичних барʼєрів у розрізі 

внутрішньоафриканського повітряного транспорту й обмежень, повʼязаних із 

наданням прав на перевезення; визначення діючих інструментів розвитку 

повітряних мереж. Виконання зазначеної декларації все ще залишається 

викликом для більшості африканських країн.  

Що стосується залізничних мереж МТК, то останнім часом докладаються 

зусилля з розробки та гармонізації залізничної політики на регіональному рівні. 

Одним із прикладів є Декларація Браззавіля та План дій на африканських 

залізницях [201, p. 308], прийнятий на першій конференції міністрів Африки, 

відповідальних за систему залізничного транспорту, що проходила у Браззавілі 

13–14 квітня 2006 р. [354, p. 11]. На додаток до цього було організовано 

конференцію у співпраці з Департаментом транспорту Південно-Африканської 

Республіки для фахівців залізниці, щоб вивчити такі питання, як взаємозвʼязок 
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та взаємодія залізничних мереж Африки. На конференції професіоналів 

залізниці, що відбулася в Йоганнесбурзі в листопаді 2007 р. [354, p. 11], також 

обговорювалися та вносилися рекомендації щодо гармонізації стандартів 

інфраструктури, обладнання, практики та процедур. 

Більшість сучасних МТК пройшли певні історичні реформи, спрямовані 

на досягнення конкуренції, ефективності й інфраструктурної життєздатності. 

У зазначеній сфері на регіональному та двосторонньому рівнях були зроблені 

такі кроки щодо управління та розвитку МТК на певній правовій основі: 

- створено міжнародні комісії щодо управління МТК,  

- поліпшено міжнародні перевезення шляхом побудови додаткових 

транспортних мереж, 

- розроблено спільні програми у межах регіональних МТК,  

- проведено низку міжнародних переговорів щодо розвитку нових 

транспортних коридорів, 

- здійснено інтенсифікацію міжнародних транспортних звʼязків,  

- акцентовано увагу на розвитку міжнародної транспортної кооперації в 

умовах глобалізму, 

- розроблено спільні заходи для вдосконалення міжнародної транспортної 

кооперації тощо. 

Отже, можемо зробити висновок про те, що виникнення правового 

регулювання МТК відбулось одночасно з виникненням міжнародного права. 

Періодизація розвитку правового регулювання МТК пов’язана з розвитком 

міжнародного права. Особливості правового регулювання МТК на кожному 

історичному етапі пов’язані із трансформацією торговельних шляхів у 

регіональні та глобальні МТК. Саме із міжнародних порядків наземної та 

морської торгівлі античних часів бере початок правове регулювання водних і 

наземних мереж МТК. Правові режими повітряних мереж МТК розвинулися 

значно пізніше у звʼязку з актуалізацію їхнього використання саме у період 

Нового часу. 
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1.3. Міжнародно-правові основи регулювання 

міжнародних транспортних коридорів 

 

На міжнародному рівні, коли транспортний коридор проходить 

територіями декількох держав, постає питання про природу й обсяг прав кожної 

із країн щодо міжнародних перевезень вантажів (пасажирів і багажу) тими 

ділянками МТК, які не розміщуються в її володіннях. Поряд із цим виникає 

також питання про подібні інтереси країн, що не мають виходу до моря та не 

розміщуються в межах провідних МТК. Ще А. Сміт зауважував, що «всі 

внутрішні частини Африки і вся та частина Азії, яка лежить значно на північ від 

Евксинського
9
 і Каспійського морів, здається, у всі віки були такими ж 

варварськими та нецивілізованими, якими ми знаходимо їх нині» [343, p. 21]. 

Погоджуючись зі словами науковця, цілком реально припустити, що країни, які 

не мають вигідного географічного положення, постійно зіштовхуються із 

серйозними складнощами у транспортній сфері, незалежно від того, чи це 

транзит газу та нафти, чи транзитний прохід морських суден, чи міжнародні 

транзитні перевезення вантажів [366, p. 7].  

У контексті вищезазначеного, на наше переконання, міжнародно-правові 

основи регулювання різних мереж МТК сприяють забезпеченню їхньої стійкої 

експлуатації, внаслідок чого зростають масштаби торгових операцій, 

підвищується якість і надійність транспортних послуг та створюється стабільна 

основа для міжнародних перевезень вантажів (пасажирів і багажу). 

Міжнародно-правові основи регулювання МТК випливають з основних 

принципів міжнародного права, а також галузевих (спеціальних) і міжгалузевих 

принципів. 

Важливим кроком до виокремлення міжнародно-правових основ 

регулювання МТК має бути їхнє зіставлення з основними принципами 

міжнародного права, оскільки вони належать до ключових складових правових 

                                           
9 

Назва Чорного моря (давньогрец. Πόντος Εΰξενος, лат. Pontus Euxinus, Евксинський 

Понт – Гостинне море). 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Chorne_more
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режимів МТК. Як слушно підкреслював О. Задорожній: «…основні принципи 

міжнародного права є фундаментальними міжнародно-правовими нормами, які 

регламентують відносини субʼєктів передусім щодо найбільш важливих 

аспектів міжнародної взаємодії, однак поширюються на всі 

аспекти» [45, c. 243]. С. Черниченко зазначає, що «…принципи міжнародного 

права об’єднують норми міжнародного права різного рівня в єдину правову 

систему» [179, c. 101]. Дійсно, основні принципи міжнародного права є 

фундаментальними основами найбільш загального характеру, що володіють 

вищою юридичною силою і мають універсальну сферу дії. Як відомо, 

основними принципами міжнародного права є: принцип територіальної 

цілісності, непорушності кордонів, незастосування сили та погрози силою, 

рівноправності та самовизначення народів, мирного розвʼязання спорів, поваги 

прав й основних свобод людини, добросовісного виконання міжнародних 

зобовʼязань, суверенної рівності держав, невтручання у внутрішні справи та 

принцип співробітництва.  

Слушною з цього питання є думка К. Савчука: «З погляду сучасної 

доктрини міжнародного права, основні принципи міжнародного права зазвичай 

розглядаються як узагальнені загальновизнані норми міжнародного права, що 

визначають поведінку субʼєктів міжнародного права з приводу найважливіших 

питань міждержавних відносин» [136, c. 354]. Л. Тимченко наголошує: 

«…основні принципи міжнародного права – це загальновизнані норми вищого 

порядку, які утворюють фундамент міжнародного права та покликані 

забезпечити стабільне й ефективне функціонування міжнародної 

системи» [150, c. 30]. 

Те, що основні принципи міжнародного права є регуляторами міжнародних 

відносин у галузі правового регулювання МТК, стверджується в багатьох 

міжнародних договорах. Так, у преамбулі Конвенції ООН з морського права 

1982 р. йдеться про те, що «…кодифікація і прогресивний розвиток морського 

права, досягнуті в цій Конвенції, будуть ... сприяти економічному та соціальному 

прогресу всіх народів світу відповідно до принципів Організації Обʼєднаних 
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Націй, викладених у її Статуті» [365]. У ст. 1 Чиказької конвенції 1944 р. 

зазначається: «…Договірні Держави визнають, що кожна держава має повний і 

виключний суверенітет у повітряному просторі над її територією» [226]. 

Важливу роль при визначенні країнами правових режимів конкретних 

МТК відіграє принцип співробітництва. Міжнародно-правові основи 

регулювання МТК визначаються насамперед ефективною координацією 

міжнародної взаємодії з метою досягнення ефективного результату в 

урегулюванні питання функціонування МТК. Наприклад, засади такого 

співробітництва містять такі документи: Угода між Урядом України і Урядом 

Республіки Білорусь про принципи співробітництва та умови взаємовідносин в 

галузі транспорту від 17 грудня 1992 р. [161], Угода між Урядом України та 

Урядом Словацької Республіки про принципи співробітництва та умови 

взаємовідносин у галузі транспорту від 15 червня 1995 р. та ін. [168].   

Принцип непорушності кордонів є логічним продовженням принципу 

територіальної цілісності держав, який, у свою чергу, пов’язаний із принципами 

суверенної рівності держав та взаємної поваги їхнього суверенітету, тому 

можна стверджувати про їхній взаємопов’язаний вплив на розв’язання 

ключових аспектів правового регулювання МТК. Ґрунтуючись на сутності 

принципу непорушності кордонів, з огляду на свій суверенітет і, зокрема, 

територіальне верховенство, кожна держава має право самостійно 

встановлювати порядок перетинання її кордону транспортними засобами. 

Галузеві принципи відображають специфіку окремо взятої галузі права. 

Вони ж є важливими засадами правових режимів МТК. Ці принципи 

визначають шляхи розвитку й удосконалення правового регулювання 

міжнародних перевезень вантажів (пасажирів і багажу) водними, наземними та 

повітряними ділянками МТК, забезпечують здійснення їхніх відповідних цілей 

і завдань. До них варто віднести принципи міжнародного морського права, 

міжнародного повітряного права, міжнародного економічного права та 

міжнародного транспортного права. 
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Як бачимо, міжнародно-правові основи регулювання МТК є похідними 

від принципів міжнародного права. За допомогою основних галузевих 

принципів забезпечується гармонія та злагода в міжнародних транспортних 

відносинах. Наприклад, до основних принципів міжнародного морського права, 

які здійснюють істотний вплив на встановлення міжнародно-правових основ 

регулювання морських ділянок МТК, можна віднести такі (відображені в 

Конвенції ООН з морського права 1982 р. [365]): принцип свободи відкритого 

моря; принцип свободи використання просторів із міжнародним режимом;  

принцип забезпечення безпеки експлуатації суден і людського життя на морі та 

надання їм допомоги, незалежно від національної приналежності; принцип 

поширення суверенітету прибережних держав на морські простори, 

розташовані в межах дії національної юрисдикції; принцип використання 

просторів із міжнародним режимом винятково в мирних цілях і на благо всього 

людства тощо. 

Серед принципів міжнародного повітряного права, що проектуються на 

міжнародно-правові основи регулювання повітряних ділянок МТК, варто 

виокремити: принцип суверенітету над повітряним простором; принцип 

гарантування безпеки міжнародної цивільної авіації; принцип свободи польотів 

у міжнародному повітряному просторі (свобода польотів над відкритим морем 

є складовою частиною загальновизнаного принципу свободи відкритого моря, 

закріпленого в Конвенції ООН з морського права 1982 р. [365]). 

Серед принципів міжнародного економічного права (спеціальних) і 

міжнародного транспортного права, що прямо чи опосередковано впливають на 

особливості правового регулювання МТК, слід виокремити: принцип розвитку 

міжнародних економічних і науково-технічних відносин між державами; 

принцип юридичної рівності та недопустимості економічної дискримінації 

держав; принцип невід’ємного суверенітету держав над їхніми природними й 

іншими ресурсами, а також над їхньою економічною діяльністю; принцип 

найбільшого сприяння; принцип взаємодії між різними видами транспортної 
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системи; принцип платності за користування транспортними послугами; 

принцип забезпечення безпеки транспорту тощо. 

Досить важливо виділити міжгалузеві принципи, що також зачіпають 

міжнародно-правові основи регулювання МТК. Їх можна класифікувати за 

двома основними ознаками:  

 за напрямами вироблення правового режиму: регулятивні 

(упорядкування відносин у транспортній сфері) й охоронні (визначення заходів 

юридичної відповідальності за певні види порушень);  

 за рівнями правового регулювання: залучення водних, наземних та 

повітряних мереж МТК (згідно зі ст. 145 Конвенції ООН з морського права 

1982 р. встановлюються заходи для повного захисту морського середовища від 

негативних тенденцій [365]).  

З огляду на викладене вище, міжнародно-правові основи регулювання 

МТК випливають з основних принципів міжнародного права та торкаються 

міжгалузевих і галузевих принципів залежно від виду МТК (водні, наземні, 

повітряні чи комбіновані мережі). 

Для повнішої характеристики міжнародно-правових основ регулювання 

МТК варто розглянути їх у системі міжнародно-правового регулювання. Такі 

науковці, як Д. Забеліна [44, c. 37–39], Р. Бакстер [9, c. 550–564], А. Єфіменко 

[42, 35–50], дотримуються думки про те, що транспортні правовідносини 

необхідно розділити на приватні та публічно-правові, оскільки предметом 

правового регулювання міжнародного транспортного права є суспільні 

відносини між транспортними підприємствами й іншими субʼєктами права, що 

виникають у звʼязку із наданням перевізних послуг – з одного боку, та 

міжнародні публічні правовідносини з приводу надання державою можливості 

іноземним підприємствам здійснювати перевізну діяльність у межах своєї 

території – з іншого. 

Водночас існують й інші думки щодо зазначеного питання. Так, 

В. Фрідман стверджує: «…класична система міжнародного права в сучасних 

умовах оточена багатьма новими сферами» [268, p. 57]. Правознавець Є. Ляхов 
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наголошує на тому, що «…настав час говорити про галузеві науки 

міжнародного права, зокрема такі, як загальна теорія міжнародного права, 

теорія міжнародного дипломатичного права, теорія міжнародного морського 

права тощо» [84, c. 5–15]. 

Вважаємо, що у дисертаційному дослідженні МТК мають бути розглянуті у 

вимірі публічного та приватноправового регулювання, оскільки здійснення в їхніх 

межах транспортних перевезень пов’язане із забезпеченням не лише державних 

інтересів, але й із реалізацією приватних інтересів юридичних і фізичних осіб. 

Загалом є всі підстави виокремити дві основні групи правових норм, що 

регулюють міжнародну транспортну діяльність, пов’язану із перевезеннями 

мережами МТК: перша регулює міжнародні транспортні приватноправові 

відносини, інша – міжнародні транспортні публічно-правові відносини. 

Група міжнародних приватноправових відносин зумовлена 

міжнародними перевезеннями, їхнім транспортно-експедиційним 

забезпеченням і транспортним страхуванням та регулюється документами, у 

яких описується договір відповідного транспортування. Яскравим прикладом 

міжнародних документів, що регулюють приватноправові відносини, є 

Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів і їхнього багажу від 13 

грудня 1974 р. (Афінська конвенція 1974 р.) [202] та Монреальська конвенція 

1999 р. [221].  

До завдань Афінської конвенції 1974 р. належить встановлення основних 

правил міжнародних морських перевезень [202]. Афінська конвенція 1974 р. 

застосовується до більшості випадків аварій на круїзних лініях. За чітким 

визначенням Афінська конвенція 1974 р. застосовується до океанського 

перевізника, власника, фрахтувальника, а також оператора судна. Конвенція 

навіть визначає «судно» як будь-яке саме морське судно [202]. Однак вона не 

змінює прав/обов’язків власника судна, передбачених міжнародними 

конвенціями, що стосуються обмеження відповідальності власників морських 

суден. 
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Також Афінська конвенція 1974 р. встановлює параметри, у межах яких 

перевізники могли б обмежити свою відповідальність перед пасажирами за 

втрату або пошкодження багажу, а також за особисті інциденти, та містить 

обмеження відповідальності перевізника, дозволяє перевізникам повністю 

звільнитись від будь-якої відповідальності за будь-яку втрату або пошкодження 

багажу та/або смерть, травму пасажира, якщо перевізник може довести ці 

факти. Стаття 13 Афінської конвенції 1974 р. забороняє перевізникам 

скористатися обмеженням відповідальності, яке міститься у ст. 7, якщо 

встановлено, що збиток заподіяний безрозсудно чи спеціально [202]. Наступні 

статті передбачають процедуру пред’явлення претензій до перевізників, 

наприклад, повідомлення про вимоги та положення про часову шкалу. 

Монреальська конвенція 1999 р. належить до всеосяжних міжнародних 

документів, покликаних створити єдиний приватноправовий режим повітряних 

мереж МТК [221]. Основна ціль Монреальської конвенції 1999 р. – уніфікація 

правил, що стосуються мінімальних умов для здійснення міжнародних 

повітряних перевезень пасажирів та вантажів. Суди різних країн продовжують 

оцінювати ефективність зазначеної конвенції і, відповідно, застосовувати її чи 

не застосовувати до претензій, які породжуються міжнародними 

перевезеннями. Незважаючи на те, що Монреальська конвенція 1999 р. містить 

велику кількість унікальних положень, низка питань у її межах залишається 

однією з найбільш суперечливих і складних у повітряному праві. Можливо, 

найближчим часом на міжнародному рівні можна очікувати роз’яснення таких 

питань. 

Група міжнародних публічно-правових відносин передбачає побудову 

МТК, їхнє використання, дотримання митного режиму і публічно-правове 

регулювання. У межах зазначеної групи слід виокремити такі міжнародні 

конвенції:  

 щодо уніфікації деяких правил міжнародних перевезень вантажів 

(пасажирів і багажу);  
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 щодо процедури міжнародного митного транзиту під час перевезень 

вантажів водним, автомобільним, залізничним, повітряним, комбінованим 

транспортом; 

 щодо узгодження умов проведення перевірки перевізних засобів. 

Переваги, що надає публічно-правовий підхід, мають бути повністю 

використані, оскільки сучасність транспортних звʼязків вимагає широкої 

міжнародної взаємодії. Занепокоєння щодо врегулювання саме публічних 

питань диктує якнайширшу стандартизацію та однорідність у керуванні МТК. 

Їхнє міжнародне використання вимагає передбачуваного вирішення тих 

проблем, які приватноправовий підхід не бере до уваги. Правило взаємного 

визнання, згідно із публічно-правовим підходом, кваліфікується 

всеохоплюючим правом дотримання мінімальних стандартів. Зі зростанням 

складних та високорозвинених МТК, практичні наслідки такого міжнародно-

правового регулювання щоденних транспортних операцій стають усе 

важливішими. 

Публічно-правовий підхід пропонує цілу низку міжнародних конвенцій 

для полегшення публічних аспектів міжнародних перевезень. Водночас, 

незважаючи на його переваги, ефективне впровадження зазначених правових 

інструментів залишається низьким на глобальному рівні, особливо серед 

африканських країн. Для розвитку публічно-правового підходу надзвичайно 

важливо оптимізувати процедури гармонізації та стандартизації міжнародних 

транспортних перевезень.  

Так, вихідні засади правового режиму повітряних мереж МТК закріплені 

в Чиказькій конвенції 1944 р. [226]. У ній також акцентується увага на 

важливості регулювання цивільної авіації та сприянні ефективному 

співробітництву між націями. Чиказька конвенція 1944 р. охоплює широкий 

спектр міжнародних питань щодо правового регулювання повітряних мереж 

МТК та спирається на усунення будь-яких розбіжностей.  

Чиказьку конвенцію 1944 р. вважають великим досягненням 

міжнародного публічного повітряного права. Вона встановлює вимоги, згідно 
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з якими кожна держава-учасниця має співпрацювати в напрямі забезпечення 

максимальної уніфікації стандартів та процедур організації повітряних 

перевезень і допоміжних послуг у всіх питаннях, які можуть сприяти 

поліпшенню використання повітряного простору. Укладаючи документ, 

розробники вважали, що вони погодилися на певні принципи та домовленості 

для того, щоб міжнародні повітряні перевезення могли спиратися на безпечне 

й упорядковане підґрунтя.  

Чиказька конвенція 1944 р. цілком упевнено витримала випробування 

часом та стала поштовхом до перегляду деяких положень міжнародного 

повітряного права, сприяючи розгляду таких питань: суверенітет над 

національним повітряним простором, свобода польоту над відкритим морем, 

повітряні судна як особливі засоби транспортувань, спеціальні обмеження щодо 

певного виду літаків, правове регулювання повітряних перевезень, правове 

регулювання повітряних ділянок МТК тощо [226]. Рішення щодо внесення 

зазначених положень у Чиказьку конвенцію 1944 р. перебували під протекцією 

не всіх учасників, які хоч і представляли різні проекти, але сходились на тому, 

що кожна країна має володіти виключним суверенітетом над своїм повітряним 

простором, оскільки принцип суверенітету повітряного простору є важливою 

складовою міжнародно-правового регулювання повітряних ділянок МТК. 

Кіотська конвенція 1973 р. містить рекомендації щодо процедур 

функціонування МТК, які охоплюють індивідуальні митні процедури та 

визначену практику [296]. Також вона подає єдині міжнародні стандарти 

митних процедур, що полегшують правові основи торгівлі та забезпечують 

якісний митний контроль для захисту такої торгівлі. Кіотська конвенція 1973 р. 

належить до авторитетних публічно-правових документів регулювання 

транспортних правовідносин, не лише підтримує юридично обовʼязкові 

стандарти, а й полегшує торгівлю та забезпечує підвищення митних 

надходжень. Ухвалення положень Кіотської конвенції 1973 р. сприяє швидкому 

оформленню товарів і скороченню торгових витрат, збільшенню товарообігу та 

підвищенню національної конкурентоспроможності. 
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На нашу думку, міжнародно-правове регулювання МТК має базуватись 

на всебічній взаємодії приватноправового та публічно-правового рівнів, 

заздалегідь закладених у правових режимах. Так, знаний науковець Ю. Малєєв 

зазначає: «…правове регулювання транспортної діяльності – це сфера 

міжнародного права, до якої належать публічно-правові та приватноправові 

відносини» [85, c. 653].  

Отже, міжнародно-правові основи регулювання МТК спираються на 

низку важливих складових. До першої складової належать основні принципи 

міжнародного права, міжгалузеві та галузеві принципи, які є суттєвими 

елементами транспортних відносин. До другої складової варто віднести 

приватноправовий та публічно-правовий рівні регулювання, які у сукупності 

створюють найпривабливіші умови для вироблення універсальних міжнародно-

правових основ регулювання МТК. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Транспортний коридор відноситься до міжнародного, коли проходить 

територією кількох держав і призначений для здійснення міжнародних 

перевезень вантажів (пасажирів і багажу) у визначеному напрямку. 

Мультимодальними МТК вважають транспортні коридори, що проходять 

територією декількох держав й охоплюють дві і більше мереж для міжнародних 

перевезень. Відсутність універсального визначення поняття «МТК» породжує 

невизначеність і плутанину щодо його застосування.  

Характеристика МТК на сучасному етапі розвитку міжнародних 

транспортних відносин відповідно до основних критеріїв (просторова ознака, 

вид перевезень, географічна приналежність, направленість створення, кількість 

транспортних мереж) особливо актуальна, оскільки надає змогу визначити 

особливості їхнього правового регулювання. Відповідно до наведеної 

класифікації, до основних видів МТК належать: водні (морські і річкові), 

наземні (автомобільні і залізничні), підземні (трубопровідні), повітряні; 
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внутрішньоконтинентальні і міжконтинентальні; транзитні, торговельні та 

розвиваючі; унімодальні та мультимодальні. Поряд із категорією «МТК» 

використовують такі поняття, як «міжнародний транзит» – перевезення 

вантажів з однієї країни в іншу територією третьої країни (третіх країн) на 

визначених правових умовах та «міжнародні мультимодальні перевезення» – 

перевезення комбінованими видами транспорту. Міжнародний транзит та 

міжнародні мультимодальні перевезення сприяють ефективному 

функціонуванню сучасних МТК. 

2. Вплив історичних торговельних шляхів на розвиток сучасних МТК 

важко переоцінити. Еволюція розвитку наземних, водних і повітряних мереж 

МТК проходила у двох основних напрямах: розширення географії 

транспортних коридорів (внаслідок удосконалення засобів транспортування та 

розвитку торговельних відносин) і формування механізму правового 

регулювання транспортних коридорів (вироблення правових режимів 

відповідно до мереж МТК). Процес розвитку правового регулювання МТК 

можна поділити на чотири періоди. Перший період стосується виникнення 

перших договорів щодо регулювання торговельних шляхів. Другий – 

відображає специфічну систему регулювання торговельних шляхів, у 

конкретних виявах відмінних від античної доби (на основі актів національного 

законодавства). Третій період стосується вироблення правових режимів водних 

ділянок МТК та становлення правового регулювання залізничних мереж. 

Четвертий період відображає становлення системи міжнародно-правових 

механізмів регулювання водних, підземних, наземних та повітряних мереж 

МТК. 

3. Міжнародно-правові основи регулювання МТК ґрунтуються на 

основних принципах міжнародного права, міжгалузевих принципах, які 

охоплюють дві і більше суміжних галузей міжнародного права, та галузевих 

принципах, що деталізують міжгалузеві принципи відповідно до виду мереж 

МТК і включають принципи міжнародного морського, повітряного, 

економічного та транспортного права. У сукупності зазначені принципи 
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спонукають країни до конкретизації правових режимів МТК на базі тісного 

міжнародного співробітництва. 

Міжнародно-правові основи регулювання МТК включають 

приватноправовий та публічно-правовий режими. Приватноправовий режим 

застосовується до договірних відносин із перевезення вантажів (пасажирів та 

багажу) та до відносин із транспортно-експедиційного забезпечення 

міжнародних перевезень. Публічно-правовий режим зумовлюється відносинами 

між державами з приводу встановлення та розвитку МТК, міжнародних 

транспортних перевезень, використання наземних, підземних водних і 

повітряних транспортних мереж. Ефективність правових режимів МТК 

визначається саме нерозривністю приватноправового та публічно-правового 

регулювання МТК.  
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ  

ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ 

 

2.1. Механізми міжнародно-правового регулювання 

міжнародних транспортних коридорів 

 

Невідʼємний міжнародний характер МТК зумовлює їхнє комплексне 

міжнародно-правове регулювання. Так, І. Лукашук під міжнародно-правовим 

регулюванням розуміє «…регулювання міждержавних відносин за допомогою 

міжнародного права» [83, c. 22]. Очевидно, що міжнародно-правове 

регулювання  – основний інструмент міжнародного управління МТК, 

здійснюється за допомогою міжнародних договорів та на основі діяльності 

міжнародних організацій у зазначеній сфері. Також міжнародно-правове 

регулювання МТК реалізовується за допомогою міжнародних актів 

рекомендаційного характеру. 

До договірно-правового механізму міжнародно-правового регулювання 

МТК належить система міжнародних договорів (багатосторонні і двосторонні)‚ 

які регламентують відносини між державами щодо використання МТК та 

визначають сучасні правові режими МТК. До інституційного механізму 

міжнародно-правового регулювання МТК відносяться міжнародні транспортні 

організації, які розробляють проекти договорів міжнародного значення щодо 

функціонування МТК, готують технічні та транспортні правила 

вантажоперевезень, проформи транспортних угод, розглядають правові, 

технічні й організаційні аспекти міжнародних перевезень вантажів (пасажирів і 

багажу).   

Центральною ланкою міжнародно-правового механізму регулювання 

МТК є міжнародні договори. Англійський учений Д. Фіцморіс слушно 

зауважує: «…міжнародний договір є міжнародною угодою, вираженою в 

єдиному формальному акті, який укладений між сторонами, двоє чи всі з яких є 
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субʼєктами міжнародного права, що володіють міжнародною 

правосубʼєктністю та правоздатністю укладати міжнародні договори, мета 

яких  –  створювати права й обовʼязки або встановлювати відносини, які 

регулюються міжнародним правом» [16, c. 202]. Відповідно до ст. 31 Віденської 

конвенції про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р., «…договір 

повинен тлумачитись добросовісно відповідно до звичайного значення, яке слід 

надавати термінам договору, а також у світлі об’єкта і цілей договору» [321]. 

Американський професор К. Райт, зі свого боку, стверджує: «…міжнародні 

договори дедалі більше набувають виконавчих рис, встановлюючи 

міжнародний правопорядок» [374, p. 736].  

Міжнародні договори щодо МТК можна класифікувати відповідно до 

таких критеріїв:  

- за колом учасників: двосторонні (наприклад, Угода про міжнародні 

автомобільні перевезення між Урядом України й Урядом Республіки Туреччина 

від 30 травня 1994 р. [171]) та багатосторонні (наприклад, Міжнародна 

конвенція про полегшення умов залізничного перевезення пасажирів і багажу 

через кордони від 10 січня 1952 р. [297]; Угода про пасажирські судна, які 

здійснюють спеціальні перевезення від 6 жовтня 1971 р. [345]);  

- за просторовою сферою дії: універсальні (наприклад, Конвенція ООН з 

морського права 1982 р. [365]‚ Чиказька конвенція 1944 р. [226]; Конвенція про 

митний режим, що застосовується до контейнерів, які передано в пул та які 

використовуються для міжнародних перевезень від 21 січня 1994 р. [223]); 

регіональні (наприклад, Європейська конвенція про захист тварин при 

міжнародному перевезенні від 13 грудня 1968 р. [263], Європейська угода про 

міжнародне перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом від 

30 вересня 1957 р. [254]); 

- за видом міжнародних перевезень: морські, річкові, автомобільні, 

залізничні, повітряні та комбіновані перевезення (наприклад, Угода між 

Урядом України й Урядом Латвійської Республіки про повітряне сполучення  

від 23 травня 1995 р. [164], Угода між Урядом України та Урядом Федеративної 
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Республіки Німеччина про судноплавство на внутрішніх водних шляхах від 14 

липня 1998 р. [169]); 

- за обʼєктом правового регулювання: 1) ті, що визначають технічні, 

інфраструктурні та технологічні параметри водних, наземних, повітряних 

ділянок МТК (наприклад, Конвенція про відкрите море від 29 квітня 1958 р. 

[234], Конвенція про полегшення міжнародного морського судноплавства від 6 

квітня 1965 р. [224]); 2) ті, що формують підґрунтя для безперебійного руху 

транспорту визначеними транспортними маршрутами (наприклад, Угода між 

Урядом України та Урядом Королівства Бельгія про автотранспортне 

сполучення від 28 липня 1997 р. [163]); 3) ті, що визначають специфічні умови 

функціонування МТК за магістральними напрямками (наприклад, Конвенція 

про обмеження відповідальності власників суден внутрішнього плавання від 

1 березня 1973 р. [240]); 4) ті, які визначають напрями реалізації транспортної 

політики в межах МТК за основними напрямками міжнародних перевезень 

(наприклад, Конвенція про оподаткування приватних дорожніх перевізних 

засобів, що використовуються у міжнародному русі від 18 травня 1956 р. [236], 

Митна конвенція, яка стосується контейнерів від 2 грудня 1972 р. [243]).  

Серед усіх міжнародних конвенцій, що визначають умови 

функціонування МТК, більшість розглядають питання міжнародно-правового 

регулювання однієї конкретної мережі за видами перевезень. Поряд із цим, у 

деяких випадках до регулювання такої конкретної мережі застосовують більше 

двох міжнародних документів, що породжує неоднорідність у регулюванні 

міжнародних перевезень. Так, міжнародно-правове регулювання морських 

перевезень у переважній більшості здійснюється Міжнародною конвенцією про 

уніфікацію деяких правил про коносамент від 25 серпня 1924 р. (Гаазькі 

правила 1924 р.) [294] або Конвенцією ООН про морське перевезення вантажів 

від 30 березня 1978 р. (Гамбурзькі правила 1978 р.) [364]. Проте, оскільки 

Україна не є учасницею Гаазьких правил 1924 р. чи Гамбурзьких правил 

1978 р., то регулювання морських перевезень здійснюється КТМ України [60]. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/056_006
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/056_006
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/056_006
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Міжнародно-правове регламентування відносин із перевезення 

повітряними ділянками МТК також досить неоднорідне. Деякі країни беруть 

участь лише у Варшавській конвенції 1929 р. [222], тоді як інші одночасно 

приєдналися до Монреальської конвенції 1999 р. [221], тому зобов’язані 

застосовувати її положення. 

Водночас існують конвенції, які хоч і не поширюються на всі види 

перевезень різними мережами МТК, проте встановлюють уніфікований режим 

на конкретній ділянці. Наприклад, міжнародно-правове регулювання 

перевезень автомобільними ділянками МТК здійснюється Митною конвенцією 

про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14 

листопада 1975 р. (Конвенція МДП 1975 р.), що забезпечує спрощений перетин 

кордону та гарантує високий рівень безпеки міжнародних перевезень [244]. Її 

метою є мінімізація затримок транспортувань, ефективний захист кожної 

країни, яка залучена до міжнародних перевезень на основі пʼяти основних 

вимог: безпечні транспортні засоби / контейнери; міжнародна гарантія; книжка 

МДП (прототип митної декларації) / контрольний документ у країнах 

відправлення, транзиту та призначення; митний контроль за встановленими 

вимогами; контрольований доступ до процедури МДП. Зазначена система 

передбачає здійснення міжнародних перевезень на основі «митної печатки» 

(печатка митного органу) у транспортних засобах відповідної категорії 

безпеки/контейнерах через один або кілька кордонів.  

Конвенцію МДП 1975 р. можна віднести до універсального способу 

міжнародно-правового регулювання автомобільних МТК, включаючи 

європейські та частину африканських наземних МТК [244]. Поряд із цим, 

досить важливо сприяти залученню євразійських МТК до зазначеної системи, 

оскільки це сприятиме її подальшій універсалізації, а також стимулюватиме 

транзитні та логістичні послуги віддалених регіонів. Переваги такої системи 

можна пояснити, насамперед, відсутністю національного контролю і процедур 

перевірок на кордонах. Недосконалість системи транзиту породжує різного 

роду перевірки, які чекають на учасників МТК у кожній державі маршруту, що 
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призводить до значних витрат і затримок. Система МДП замінює національно-

правове регулювання в межах кожної країни на міжнародно-правове 

регулювання за встановленими стандартами, сприяючи якісному 

функціонуванню національних ділянок МТК. Водночас, дозволяючи уникнути 

додаткового огляду у країнах транзиту, крім спеціального огляду, зазначеного в 

Конвенції МДП 1975 р., вона також універсалізує національну систему 

документації до єдиного транзитного документа – книжки МДП.  

Роль важливої складової, що забезпечує міжнародно-правове 

регулювання МТК, відіграють міжнародні організації. Вони сприяють 

полегшенню міжнародних перевезень і забезпечують високий рівень їхньої 

ефективності. А. Кориневич зазначає: «…Створення розвиненої системи 

міжнародних організацій привело до інституціоналізації процесу 

правотворчості та правозастосування. Без цих організацій сучасне міжнародне 

право не змогло б виконувати свої складні функції» [70, c. 323]. Дійсно, 

міжнародні організації є важливим елементом міжнародно-правової співпраці 

держав.  

Необхідно зауважити‚ що нині діє велика кількість різних за своїми 

функціями міжнародних транспортних організацій, серед яких виділяють 

міжурядові, що займаються питаннями оптимізації міжнародних перевезень 

відповідно до видів транспорту, та неурядові, які розглядають більш загальні 

питання в зазначеній сфері (правові, технічні, технологічні аспекти 

міжнародних перевезень тощо).  

До важливих міжурядових транспортних організацій, що здійснюють 

істотний вплив на міжнародно-правове регулювання водних, наземних і 

повітряних мереж МТК, належать такі: Організація співробітництва залізниць 

(ОСЗ) [320], ОТІФ [521], ІКАО [522], Європейська конференція цивільної 

авіації (ЄКЦА) [262], Міжнародна морська організація (ІМО) [300], Міжурядова 

океанографічна комісія (МОК) ЮНЕСКО [288], КВТ ЄЕК ООН [284] та ін. 

До основних завдань діяльності зазначених організацій належить, 

насамперед, сприяння міжнародній співпраці в галузі регулювання 
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транспортної діяльності для забезпечення ефективних міжнародних перевезень 

вантажів (пасажирів і багажу) різними мережами МТК. До їхньої компетенції 

також входить: розроблення принципів і техніки водних, наземних, повітряних 

сполучень; розвиток й удосконалення міжнародних перевезень, активна 

діяльність щодо спрощення транзиту та максимальна гармонізації всіх 

нормативно-правових актів, що регламентують здійснення міжнародних 

перевезень. У межах міжурядових транспортних організацій розроблено цілу 

низку конвенцій, зокрема: Гаазькі правила 1924 р. [294], Конвенцію про 

міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 р. [235] та ін. 

КВТ ЄЕК ООН є яскравим прикладом важливості інституційного 

механізму в міжнародно-правовому регулюванні МТК [284]. Так, під його 

егідою було укладено понад 100 міжнародних конвенцій та угод з питань 

водного, наземного, повітряного і комбінованого транспорту (наприклад, 

Конвенцію МДП 1975 р. [244], Європейську угоду про міжнародне перевезення 

небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами від 26 травня 

2000 р. [255], Страсбурзьку конвенцію про обмеження відповідальності у 

внутрішньому плаванні від 27 вересня 2012 р. [348], Конвенцію про 

транскордонне забруднення повітря на великі відстані від 13 листопада 

1979 р. [227] та ін.). Конвенції, угоди та протоколи, розроблені під егідою 

КВТ ЄЕК ООН, регулюють різні питання функціонування МТК, що дозволяє на 

відповідних міжнародно-правових підставах удосконалювати їхнє 

використання.  

До найважливіших неурядових міжнародних транспортних організацій 

належать такі: Міжнародна федерація експедиторських асоціацій (ФІАТА; англ. 

Іnternational Federation of Freight Forwarders Associations, FIATA) [298], 

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) [290], Міжнародна 

палата судноплавства (МПС) [291], МСАТ [301], Міжнародний союз залізниць 

(МСЗ) [303]. Міжнародні неурядові організації розглядають правові питання 

міжнародних перевезень, працюють над прийняттям правил, інструкцій і 

постанов, що регулюють різні питання, пов’язані з особливостями перевезень 
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вантажів різними видами транспорту. Також вони забезпечують рамки для 

встановлення інтегрованих процедур контролю і навіть у деяких випадках – 

спільні станції контролю для полегшення міжнародних перевезень. Такі 

процедури призводять до скорочення повторюваного контролю та до 

підвищення ефективності міжнародної транспортної діяльності. 

Дійсні конвенції та діяльність міжнародних транспортних організацій 

мають першочергове значення у функціонуванні МТК, але механізм 

міжнародно-правового регулювання МТК також містить неконвенційне 

регулювання. Яскравим прикладом неконвенційного закріплення МТК є 

Критські резолюції 1994 р., прийняті на II Загальноєвропейській конференції з 

транспорту (Греція, Крит, 1994 р.) та доповнені на III Конференції в Гельсінкі 

(1997 р.) [331, p. 9–11]. Резолюції закріплюють створення десяти 

панʼєвропейських міжнародних транспортних коридорів, які отримали назву 

«критські», також відомі ще як «гельсінські» [346]. Зазначені транспортні 

напрямки складаються з автомобільних, залізничних і внутрішніх водних 

сполучень, що з’єднують головні європейські економічні центри. Варто 

загострити увагу на тому, що питання стосовно статусу Критських резолюцій 

досить дискусійні, оскільки вони формально не мають обов’язкового характеру. 

У Заяві, підготовленій Європейською конференцією міністрів транспорту 

(ЄKMT) для Третьої панʼєвропейської конференції з транспорту (Гельсінкі, 23–

25 червня 1997 р.) йдеться, що «…принципи, викладені у Критській декларації, 

потребують подальшого вдосконалення, а в деяких сферах й оновлення, з 

урахуванням останніх тенденцій розвитку, потреб й обмежень, що виникають 

при їхній реалізації» [140]. Прикладами міжнародного неконвенційного 

регулювання африканських МТК є Меморандум про взаєморозуміння зі 

створення коридору Абіджан – Лагос [191] та Меморандум про 

взаєморозуміння з розвитку та управління коридором Транс-Калахарі [191]. 

У меморандумах зазначається важливість підвищення ефективності 

транспортних послуг на субрегіональному рівні та надання коридорам 

конкурентоспроможного рівня. 
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Загалом міжнародно-правове регулювання МТК визначає їхні сучасні 

правові режими функціонування (національно-правовий чи міжнародно-

правовий), які можуть бути виражені в міжнародних договорах, а також 

правилах, що містяться в резолюціях міжнародних організацій і конференцій. 

При розгляді питань, пов’язаних із правовим режимом конкретних МТК, 

необхідно визначити сутність і значення цього поняття. Л. Таран звертає увагу 

на те, що правовий режим – це «…особливий порядок регулювання, який є 

прикладом своєрідного специфічного поєднання дозволів і заборон» [148, 

с. 83]. С. Краснер, зі свого боку, визначає правовий режим як «сукупність 

неявних або явних принципів, норм, правил і процедур прийняття рішень, 

навколо яких очікування актора сходяться в конкретній сфері міжнародних 

відносин» [306, p. 186]. Згідно з визначеннями згаданих вище авторів, правовий 

режим – це щось більше, ніж тимчасові механізми, які змінюються при варіації 

інтересів. Ще В. Ісаков наголошував: «…правовий режим є свого роду 

соціальним режимом конкретного обʼєкта, який закріплений правовими 

нормами та забезпечений сукупністю юридичних засобів» [50, с. 258–259]. 

З огляду на подане вище, правовий режим є комплексним за змістом і 

сферами застосування правовим явищем, що уособлює функціональну 

характеристику права, його нормативність. С. Хаггард і Б. Сіммонс 

стверджують, що «…режими допомагають систематизувати окремі частини 

міжнародного життя шляхом регуляризації очікувань, хоча деякі міжнародні 

інституції не пов’язані з явними правами і правилами» [275, p. 496–499].  

Як зауважує І. Соколова, «правовий режим забезпечує стійке нормативне 

впорядкування певної сфери суспільних відносин» [143, c. 9]. М. Цвік, 

В. Ткаченко та О. Петришин під правовим режимом розуміють «…певний 

порядок правового регулювання, який реалізується шляхом поєднання певних 

методів та типів правового регулювання» [177, с. 410]. Отже, відповідно до 

зазначеного визначення правовий режим поєднується з певним порядком 

правового регулювання. 
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Варто погодитися із запропонованим С. Алексєєвим визначенням 

досліджуваного міжнародно-правового поняття. На думку науковця, під 

правовим режимом слід розуміти «…порядок регулювання, який виражений у 

комплексі правових засобів, що характеризують особливе поєднання 

взаємодіючих між собою дозволів і заборон і створюють особливу 

спрямованість регулювання» [1, с. 184–185]. Учений визначає правовий режим 

як особливу систему регулятивного впливу, наповнену специфічними 

прийомами правового регулювання (наприклад, дія принципів, специфіка та 

способи реалізації санкцій тощо).   

З урахуванням вищезазначеного, «правовий режим МТК» можна 

визначити як систему юридичних норм і правил, що регулюють порядок 

функціонування МТК. Це вимоги щодо забезпечення функціонування МТК у 

межах визначеного маршруту, стосовно відповідності транспортної 

інфраструктури МТК вимогам певних стандартів, щодо поширення митної 

процедури міжнародного транзиту на товари, що переміщуються в рамках 

МТК, стосовно надання багаторазових вʼїзних віз для відповідного 

транспортного персоналу, які призначені для регулювання маршрутів МТК та 

інших компонентів МТК. 

Порядок використання МТК із національно-правовим режимом 

характеризується наявністю суверенітету держави на національних ділянках 

[373]. При цьому може допускатися свобода використання маршруту різними 

країнами, якщо це передбачено міжнародним договором і національним 

законодавством держави щодо конкретного МТК. Національно-правовий 

режим зазвичай характерний для МТК, що не мають конвенційного 

регулювання (регулювання таких МТК передбачено в резолюціях організацій і 

конференцій), тому описується в розрізі рекомендацій.  

Національно-правовий режим імперативно не встановлює свободи 

використання конкретного МТК, тому не може створити єдині умови 

міжнародних перевезень у його межах з огляду на розбіжності національно-

правового регулювання у різних країнах. Водночас зазначений режим дозволяє 
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в повній мірі забезпечити державні інтереси кожної країни, територією якої 

проходить МТК.  

До внутрішніх актів, що стосуються різних аспектів організації і 

функціонування МТК, зазвичай належать не тільки закони про різні види 

транспортних перевезень, а й цивільні, адміністративні, кримінальні, 

процесуальні й інші акти національного законодавства. Так, основним 

законодавчим актом, пов’язаним із транспортом, у Великій Британії є Закон про 

транспорт 2000 р. [358], який містить більшість загальних положень щодо 

транспорту і передбачає низку змін у транспортній інфраструктурі. Крім того, у 

країні існує низка спеціальних законів, наприклад, Закон про залізницю і 

безпеку на транспорті 2003 р. [329] тощо.  

Відносини у транспортній сфері більшості країн регулюються значною 

кількістю нормативних актів. Зокрема, нормотворча діяльність країн 

сконцентрована на заходах зі стимулювання залізничних і мультимодальних 

перевезень та підвищенні ефективності регулювання транспортного ринку.  

Основні зміни у сфері національних ділянок МТК повʼязані, насамперед, із 

поетапною модернізацією автомобільних, залізничних та комбінованих 

транспортних шляхів. Так, в Австралії регулювання національної транспортної 

мережі є обовʼязком федерального уряду. Для поліпшення планування 

перевезень було розроблено перспективні стратегії в ряді ключових сфер, 

наприклад, «Перспективи безпеки на транспорті до 2025 р.» [277] та ін. При 

цьому визначено, що підхід «одна стратегія підходить усім» у галузі МТК 

неефективний [277, p. 10]. Особлива увага приділяється захисту національних 

ділянок МТК. Так, починаючи із ХХ ст., були розроблені програми 

забезпечення не лише ефективного розвитку інфраструктури транспортних 

коридорів, а й безпеки їхнього функціонування.  

У Німеччині відбулися зміни в нормативно-правовому регулюванні 

національних ділянок МТК [29, c. 235]. Основний акцент зроблено на 

підтримку конкурентоспроможності національних транспортних коридорів. 

Відповідно до таких змін, на ринку німецьких залізничних перевезень були 



91 

створені інтегровані підприємства, які контролюють усі види транспортної 

діяльності, тобто є одночасно інфраструктурними та перевізними компаніями. 

До переваг такого регулювання відносять єдину систему відповідальності за 

всю схему транспортувань, можливість погоджень і створення необхідних 

звʼязків усередині компанії. 

Останнім часом Туреччина розробила юридичні механізми 

вдосконалення внутрішніх і міжнародних перевезень. Водночас існує 

дисбаланс між режимами транспортувань, наприклад, залізнична 

інфраструктура Туреччини недостатня для міжнародних перевезень [197, 

p. 486]. Саме тому для країни важливо відновити дисбаланс між видами 

транспорту та збільшити частку залізничних і морських перевезень. Основна 

мета транспортувань у Туреччині полягає в тому, щоб забезпечити розвиток 

транспортних коридорів із найбільш ефективними вимогами. Так, 

довгострокові потреби європейської енергетичної безпеки можуть бути 

задоволені, якщо країна стане ключовою державою транзиту газу [372, p. 23]. 

Національно-правове регулювання МТК можна охарактеризувати як 

сукупність національно-правових актів, що охоплюють специфічні особливості 

національної транспортної системи. Національні уряди відіграють важливу 

роль у регулюванні транспортних мереж переважно шляхом створення й 

упровадження нормативної бази, відповідно до якої транспортні послуги 

можуть розвиватися ефективно і за найкращих умов безпеки та охорони 

довкілля.  

Варто зауважити, що міжнародно-правове регулювання конкретного 

МТК не завжди означає, що він автоматично підпадає під дію міжнародно-

правового режиму. Це можна аргументувати, насамперед, тим, що хоча 

функціонування багатьох МТК підпадає під міжнародно-правове регулювання, 

проте характеризується національно-правовими режимами МТК.  

Міжнародно-правовий режим МТК заснований на принципах свободи 

судноплавства і свободи транзиту та передбачає вільне використання МТК 

різними країнами на умовах рівності. Зазвичай міжнародно-правовий режим 
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закріплений у конвенціях про МТК. Наприклад, сучасний міжнародно-

правовий режим навігації на Ла-Платі визначений у Договорі про басейн Ріо-

де-ла-Плата від 23 квітня 1969 р. [529, p. 12–13]. Міжнародно-правовий режим 

МТК «Північ – Південь» закріплений в Угоді про МТК «Північ – Південь» 

2000 р. [142]. Як одне з найважливіших завдань зазначені угоди виокремлюють 

сприяння міжнародним перевезенням на встановлених однакових умовах 

протягом усього часу їхнього виконання. 

Як уже йшлося вище, міжнародно-правовий режим МТК охоплює режим 

транзиту. Для успішності міжнародних транспортувань зростаючу роль відіграє 

правове рішення питання про транзит. Так, для країн, які не мають виходу до 

моря, прибережні держави є безцінною ланкою у транспортному ланцюжку. 

Саме тому досить важливим принципом міжнародно-правового режиму МТК є 

принцип свободи транзиту [135, c. 20–21].  

У контексті транспортного коридору режим транзиту (transit regime) 

можна охарактеризувати як:  

 транзитні перевезення, під час яких транспортні засоби лише фізично 

перетинають територію держави, що лежить на шляху до пункту призначення, 

без завантаження чи розвантаження товарів [307, p. 177];  

 транзитний прохід, який також не виключає прохід через протоку  

[88, c. 151];   

 формальну угоду, що передбачає спрощені процедури переміщення 

товарів мережами МТК.  

Розглядаючи історичну складову поняття «транзиту», необхідно 

зауважити, що первісні засоби регулювання торгівлі, а отже, і транзиту, були 

досить примітивними. До давніх інструментів належать мита, що стягувалися 

місцевими лідерами за проходження через певну територію для торгівлі. Ці 

платежі були формою оподаткування та важливою «силою», про що заявив 

Верховний суд США у 1819 р.: «…Сила податку пов’язана із силою 

знищити» [314, p. 21].  
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Упродовж тривалого часу не встановлювалися чіткі рамки, у межах яких 

держава мала надавати іноземним державам право транзиту через свою 

територію, хоча можливість такого транзиту зазначалася. Згідно з римським 

правом власник ділянки землі мав право використовувати її у будь-який спосіб, 

якщо це не обмежувало прав його сусіда [342, p. 33]. Науковці А.  Вилегжанін 

та І. Дудикіна слушно зауважують: «…для реалізації іноземною державою 

права транзиту необхідна згода держави, на території якої ці землі 

розташовані» [27, c. 8]. Традиційно країни, що не мають виходу до моря, мали 

боротися за право вільного доступу до нього, щоб брати участь у міжнародній 

торгівлі.  

Принцип свободи транзиту пройшов тривалий і складний процес 

еволюціонування – від секторального характеру до універсального, що 

сформувало особливості сучасних транзитних правил. ГАТТ 1994 р. містить 

власне специфічні уточнення щодо складових міжнародного транзиту, до яких 

належить принцип недискримінації для уникнення затримок, обмежень і 

витрат, надання рівнозначного транзитного режиму тощо [269]. Кіотська 

конвенція 1973 р. [296] розкриває суть транзитних перевезень у такому 

форматі: через єдину митну територію (національний митний транзит) – понад 

одну митну територію (міжнародний митний транзит). На нашу думку, 

зазначений документ не може вирішити всі проблеми, повʼязані з транзитом, 

оскільки в умовах інтенсифікації використання МТК потрібні детальніші 

пункти, які б його описували. 

Досить цікаво питання транзиту розкрито у гл. III Міжнародної конвенції 

про узгодження умов здійснення контролю вантажів на кордоні від 21 жовтня 

1982 р. [295]. У документі зауважується, що залучені країни надають згоду на 

застосування особливого транзитного режиму (простого та прискореного). 

Власне, уточнення полягає в тому, що такий режим має застосовуватися в 

межах митного транзиту. Зазначений документ є особливо цінним у розрізі 

міжнародно-правового регулювання водних ділянок МТК, оскільки містить 
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положення щодо принципу надання вільного доступу до моря 

внутрішньоконтинентальним державам.  

Конвенція та Статут про свободу транзиту від 20 квітня 1921 р. 

(Барселонська конвенція 1921 р.) базується на прагненні досягнення ідеального 

міжнародного транспортного середовища шляхом розвитку вільного та 

безперебійного транзиту, який би передбачав повну безпеку державних 

кордонів і визначав маршрути міжнародних перевезень [217]. У Барселонській 

конвенції 1921 р. йдеться, що залучені країни мають у повній мірі підтримувати 

безперебійний транзит «…на маршрутах, зручних для міжнародного транзиту» 

[217]. Однією з умов такого транзиту має бути його оплатність, водночас 

тарифи повинні бути «розумними» та сприяти максимізації міжнародного 

транзиту без затримок та ускладнень. Стаття 6 Барселонської конвенції 1921 р. 

містить лише ту частину, у якій зазначені особливі випадки, тобто транзит для 

третіх країн має надаватися в обов’язковому порядку, коли існує вагома 

причина для такого транзиту [217]. Вважаємо, що вона мала би містити і 

положення щодо умов транзиту для третіх країн. Саме тому, хоча Барселонська 

конвенція 1921 р. стала багатообіцяючим початком забезпечення міжнародно 

визнаного права на транзит для держав, що не мають виходу до моря, деякі 

недоліки очевидні. По-перше, якби право транзиту було оголошено 

універсальним для застосування – це змінило б становище країн, що не мають 

виходу до моря. По-друге, якби право транзиту охоплювало всі транспортні 

операції, а не лише залізничні та водні, то Барселонська конвенція 1921 р. 

могла би стати універсальною для мультимодальних перевезень. Важливо, що 

преамбула до Транзитної угоди Північного коридору 1985 р. між Кенією та 

державами, що не мають виходу до моря [299, p. 776], наводить чітке 

посилання на Барселонську конвенцію 1921 р. [217], яка є актуальною, оскільки 

визначає основні принципи будь-якої транзитної політики, особливо такої, яка 

буде розроблятися й упроваджуватися на користь держав, що не мають виходу 

до моря.  
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Таким чином, Барселонська конвенція 1921 р. ґрунтується на головному 

принципі, що транзит є послугою, яка підкріплена міжнародним інтересом, а не 

привілеєм надмірної вигоди внаслідок полегшення міжнародних перевезень та 

використання домінуючої позиції при їхньому здійсненні. Одна з її головних 

цілей – забезпечення права на вільний транзит без будь-якої небезпеки для 

державних кордонів залучених країн на основі безперебійності руху 

визначеними маршрутами. Водночас визначення, подані у проаналізованих 

вище міжнародних документах, не враховують потреби країн, що не мають 

виходу до моря. Зазначені фактори сприяли прийняттю Конвенції про 

транзитну торгівлю внутрішньоконтинентальних держав від 8 липня 1965 р. 

(Нью-Йоркська конвенція 1965 р.) [238].  

У Нью-Йоркській конвенції 1965 р. стверджується: доступ країн, що не 

мають виходу до моря (пʼята частина країн світу) до світових ринків є 

надзвичайно важливим для економічної співпраці та розширення міжнародної 

торгівлі [238]. Конвенція є універсальною тим, що в ній містяться положення 

про право вільного і необмеженого транзиту для країн, які не мають виходу до 

моря, з метою їхнього залучення до міжнародної кооперації. 

Досить важливо проаналізувати транзит у розрізі права країн на 

безперешкодне використання відкритої для транзитного проходу морської 

мережі (морські шляхи, морські протоки), виходячи зі своїх всеохоплюючих 

мирних інтересів, більш відомого як «режим транзитного проходу». Такий 

прохід може реалізовуватися з метою здійснення міжнародних перевезень 

водними ділянками МТК при дотриманні всіх правил використання проходу, 

під якими розуміють встановлені державою правила для входу в її внутрішні 

морські води і порти.  

Правом транзитного проходу користуються без обмежень усі засоби 

перевезень, окрім піратських та рабовласницьких суден, та суден, які плавають 

не під прапором будь-якої держави. Варто зауважити, що у протоках зі 

спеціальним режимом можуть бути свої особливості регулювання. 
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Крім свободи транзиту, актуальним для ефективного регулювання 

міждержавних відносин у сфері використання МТК залишається основний 

принцип режиму відкритого моря – свобода судноплавства. Він є одним із 

найстаріших і найбільш визнаних правових принципів, що регулює водні 

мережі МТК. Як слушно зауважили науковці А. Томас та Д. Клінган, «…світові 

океани одночасно розділяють і поєднують нас» [355, p. 107]. Дійсно, море не 

лише створює величезний природний барʼєр між континентами, воно також 

забезпечує засоби звʼязку і комунікації, судноплавний шлях, простір і багатий 

ресурс, який уже давно використовується як для індивідуальної, так і для 

колективної вигоди. Не потрібно жодних доводів, щоб, наприклад, оцінити 

особливу актуальність свободи судноплавства через Балтійські та Чорноморські 

протоки, які є єдиними морськими шляхами для виходу суден у Світовий океан 

і які відіграють досить вагому роль у розвитку морських транспортних 

сполучень.  

Упродовж історії потужні морські держави брали участь у формуванні 

правового порядку Світового океану. Первинний конфлікт, що має стосунок до 

аналізу свободи судноплавства, охоплює інтереси безпеки прибережних 

держав, неприбережних держав і навігаційні інтереси морських держав. 

Прибережні держави прагнуть захистити або обмежити доступ до 

територіальних вод, що безпосередньо прилягають до їхньої території, 

розширити охоплення державного суверенітету над цими водами. Зазначені 

країни виправдовують свої вимоги економічною доцільністю, а також метою 

збереження запасів нафти і корисних копалин, захисту інтересів рибальства 

тощо. Країни, які не мають виходу до моря, прагнуть максимального доступу з 

метою розширення власних інтересів.  

Урегульовуючи проблему прогалин у міжнародно-правовому 

регулюванні водних мереж МТК, важливо задіяти механізми, що не суперечать 

загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права. Варто наголосити, 

що свобода відкритого моря – це імперативний принцип, закріплений у ст. 8 

Конвенції ООН з морського права 1982 р. [365]. Він означає, що відкрите море 
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відкрите для всіх держав незалежно від їхнього географічного розташування. 

Саме тому держави не мають права укладати між собою угоди, що порушують 

принцип свободи відкритого моря. Дійсно, режим відкритого моря має 

величезне значення для регулювання будь-якої діяльності в його межах. 

Оскільки принцип свободи судноплавства випливає з режиму відкритого моря, 

то він також є імперативним принципом, що особливо важливо на етапі 

активного формування нових масштабних транспортних проектів. 

Таким чином, міжнародно-правовий режим водних мереж МТК 

закріплюють Конвенція про відкрите море 1958 р. [234] та Конвенція ООН з 

морського права 1982 р. [365], які містять положення про те, що відкрите море 

вільне для використання всіма країнами. Це означає, що країни, у яких 

відсутній вихід до моря, мають такі самі права користуватися морем для 

міжнародних перевезень, як і прибережні країни, тобто будь-яка частина 

відкритого моря перебуває у вільному доступі і не може бути підпорядкована і 

привласнена.  

Варто виділити особливості регулювання водних мереж МТК – правовий 

режим судноплавства у відкритому морі, який випливає із принципу свободи 

відкритого моря. Також важливим є принцип виключної юрисдикції держави 

прапора, що означає підпорядкування судна законам і владі тільки тієї країни, 

під прапором якої воно плаває, а відповідна країна має взяти на себе 

зобовʼязання щодо суден під своїм прапором [347, p. 84]. 

Режим свободи судноплавства заснований на двох основних нюансах: 

загальному й обмеженому, які у взаємозвʼязку повністю його розкривають. 

Перший нюанс передбачає поширення режиму на всі без винятку країни 

(використання водних ділянок МТК Європи й Африки), а другий – лише на 

прибережні (використання водних ділянок Північної і Південної Америки). 

Зазначений режим ґрунтується на рівності всіх учасників водних мереж МТК, 

охоплюючи додаткові складові (вантажно-розвантажувальні роботи, 

посадку/висадку пасажирів, користування портовим обладнанням тощо).  
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Отже, викладена вище ситуація доводить, що забезпечення свободи 

судноплавства, підтримання миру та сприяння співпраці з метою розвитку 

водних мереж МТК – це основне завдання міжнародного співтовариства. 

Неможливо уявити злагоджену міжнародну кооперацію без зазначеного 

принципу, оскільки перевезення водними просторами будуть застопорюватися 

через неврегульовані територіальні суперечки – це завдасть шкоди 

економічному розвитку багатьох країн. Наприклад, свобода судноплавства в 

Південно-Китайському морі дійсно є правом і спільним інтересом усіх 

учасників – прибережних держав, або ж держав, які не мають виходу до моря. 

Цей факт є надзвичайно важливим у розрізі зростаючої тенденції морської і 

комерційної діяльності [316, p. 13]. 

Водночас усі претензії прибережних держав щодо територіального моря 

повʼязані з двома суперечливими політиками. Однією з них є зацікавленість 

усієї спільноти в підтримці океанів як загального ресурсу для транспорту та 

звʼязку. Конкуруюча політика – це визнання компетенції прибережної держави 

заохочувати та захищати свої інтереси. Загальна і всеосяжна зацікавленість у 

забезпеченні повного й ефективного використання океанів представлена 

гарантією свободи проходу, тоді як виняткова зацікавленість у захисті 

прибережних державних цінностей описана кваліфікацією, що прохід повинен 

бути «невинним», тобто не зачіпати прибережні інтереси. При оцінці претензій 

і зустрічних вимог, що стосуються проходу в територіальному морі, головна 

проблема полягала у визначенні того, що є розумним вторгненням. Відповідно 

до ст. 17 Конвенції ООН з морського права 1982 р. «…судна всіх держав, як 

прибережних, так і тих, що не мають виходу до моря, користуються правом 

мирного проходу через територіальне море» [365]. Інакше кажучи, прохід не 

несе жодної зовнішньої загрози лише тоді, коли дії в його межах не шкодять 

порядку та не становлять загрози для країн, а особливо для тих, які його 

оточують. Режим такого проходу підпадає під регулювання частиною II 

згаданої вище Конвенції. 
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Отже, правове регулювання МТК у XXI ст. покликане забезпечити такий 

режим міжнародних перевезень, який би уникав перешкод, що проявляються в 

недосконалості прикордонних процедур, невизначеності їхніх правил та 

заспамленості національно-правовим регулюванням залучених країн. Усе це 

сприяє неінтегрованості та неузгодженості функціонування транспортних 

мереж. Наземні мережі МТК не є повністю сумісними навіть у мінімалістичних 

межах. Технічні стандарти залізничного транспорту країн, що входять до 

єдиного МТК, часто містять розбіжності. Внаслідок цих та інших факторів 

міжнародні залізничні перевезення є складними, довгими та ненадійними, отже, 

неконкурентними порівняно з автомобільним транспортом. Водні мережі МТК 

також мають свої неврегульовані питання, що розходяться від одного басейну 

до іншого і часто від однієї країни до іншої.   

Звичайно, нині існує багато міжнародних конвенцій, які можуть 

забезпечити умови для здійснення правового регулювання МТК, проте тільки 

для конкретного виду перевезень. У сучасних умовах актуально з розрізнених 

правових режимів, які регулюють тільки певний вид міжнародних перевезень, 

виробити міжнародно-правовий режим конкретних МТК, що сприятиме 

поліпшенню умов транспортування та безперебійному сполученню 

найвіддаленіших точок планети між собою.  

Неефективність сучасних транспортних режимів – основний стримуючий 

фактор збільшення міжнародних торговельних потоків. По-перше, процедура 

оформлення торговельних документів неоднакова. Наприклад, торговельні 

документи, які використовуються для митного оформлення в Пакистані, значно 

відрізняються від торговельних документів, що використовуються в Омані. Для 

міжнародного перевезення необхідно підготувати різні комплекти документів, 

що є громіздкою процедурою. По-друге, складні регуляторні процедури 

сприяють неефективному переміщенню товарів мережами МТК. Загалом 

міжнародно-правовий режим МТК забезпечує безперебійний рух товарів через 

кордони, формує надійні гарантійні механізми, що забезпечують безпеку 
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транспортних операцій, а також полегшують ефективне управління МТК через 

спрощені процедури транзиту.  

Історично транспортні коридори були створені в багатьох формах для 

різних цілей з використанням різноманітних правових документів. Підходи до 

їхнього регулювання навіть на сучасному інтернаціональному етапі не 

еволюціонували в досконале міжнародно-правове регулювання. Різні правові 

режими, які дотепер використовуються для регулювання МТК, мають слабкі 

сторони. Упровадження міжнародно-правового режиму МТК необхідне для 

зниження транспортних витрат, усунення будь-яких барʼєрів, поліпшення 

міжнародних перевезень. Таке міжнародно-правове регулювання дозволяє 

транспортувати товари з країни походження, через транзитні країни, до країни 

призначення на основі безпечної багатосторонньої транспортної системи, яка 

здатна забезпечити налагоджені прикордонні процедури, скоротити час 

очікування на кордоні та базується на єдиному міжнародно-правовому режимі в 

межах конкретного МТК. Такий міжнародно-правовий режим гармонізує 

транспортні процеси та сприяє набагато більш раціоналізованим і забезпеченим 

транзитним процесам. Це черговий етап у стратегії, спрямований на спрощення 

транспортувань та торгівлі по всьому світу, що здатен принести користь усім 

без винятку країнам.  

Таким чином, сучасне міжнародно-правове регулювання МТК 

ґрунтується на системі багатосторонніх і двосторонніх міжнародних договорів‚ 

міжнародних актах рекомендаційного характеру та діяльності міжнародних 

організацій. Правові режим МТК залежать від особливостей міжнародно-

правового регулювання конкретного МТК та поділяються на національно-

правовий режим на основі національно-правового регулювання і міжнародно-

правовий режим, що заснований на принципах свободи транзиту та свободи 

судноплавства. 
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2.2. Правові режими європейських, євразійських та африканських 

міжнародних транспортних коридорів 

 

Дослідження міжнародно-правового регулювання МТК у розрізі 

регіональної приналежності має на меті надати оцінку ефективності їхнього 

функціонування. Актуальним є аналіз правових режимів сучасних провідних 

МТК як найзатребуваніших транспортних артерій у XXI ст. Наявні європейські, 

євразійські й африканські МТК представлені переважно підземними, водними, 

наземними та повітряними мережами, але є і мультимодальні МТК, що активно 

розвиваються. Міжнародно-правове регулювання МТК поширюється 

безпосередньо на конкретний МТК і встановлює правила його використання 

для цілей міжнародних перевезень. В основу сучасного міжнародно-правового 

регулювання європейських, євразійських та африканських транспортних 

коридорів покладено норми універсальних і регіональних міжнародних 

договорів‚ які встановлюють правові режими мереж МТК, зокрема‚ досить 

часто зустрічається і неконвенційне регулювання. До основних складових 

правових режимів зазначених МТК належать такі:  

- правовий режим автомобільних і залізничних ділянок,  

- правовий режим трубопровідних ділянок,  

- правовий режим водних ділянок,  

- правовий режим повітряних ділянок.   

Професор В. Муравйов зазначає: «…поява Європейського Союзу привела 

до появи нових концепцій механізму міжнародно-правового 

регулювання» [92, c. 58]. Європейський досвід управління МТК спрямований, 

насамперед, на розвиток міжнародно-правового регулювання трубопровідних, 

водних, автомобільних, повітряних і мультимодальних мереж МТК. 

Професор О. Шпакович наголошує: «…саме завдяки розвитку 

європейського права формується не тільки єдиний правовий простір, але й 

закладаються необхідні умови та передумови єдиного економічного простору, 

єдиного культурного простору, створюється все те, що необхідне для 
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забезпечення єдності» [183, c. 59]. Нині можна констатувати, що транспортні 

правовідносини з приводу будівництва, прокладання та експлуатації 

європейських МТК врегульовані чинними договірними нормами.  

Міжнародно-правове регулювання МТК на європейському регіональному 

рівні представлено низкою конвенцій, серед яких: Європейська угода про 

розмітку доріг від 13 грудня 1957 р. [260]; Конвенція про дорожні знаки та 

сигнали від 8 листопада 1968 р. [230]; Протокол про розмітку доріг до 

Європейської угоди, що доповнює Конвенцію про дорожні знаки і сигнали, від 

1 березня 1973 р. [327]; Європейська угода про міжнародні автомагістралі від 

15 листопада 1975 р. (УМА) [259]; Європейська угода про важливі лінії 

міжнародних комбінованих перевезень та відповідні обʼєкти від 1 лютого 

1991 р. (УЛКП) [256], Європейська угода про міжнародне перевезення 

небезпечних вантажів автомобільним транспортом від 30 вересня 1957 р. 

(ДОПНВ) [254]; Європейська угода про міжнародні магістральні залізничні 

лінії від 31 травня 1985 р. (УМЗЛ) [258]; Європейська угода, що доповнює 

Конвенцію про дорожній рух від 1 травня 1971 р. [261]; Європейська угода про 

найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення від 19 лютого 

1996 р. (УМВШ) [257] та ін. 

Європейська угода про розмітку доріг 1957 р. [260] укладена для 

сприяння безпеці міжнародних перевезень наземними ділянками МТК шляхом 

уніфікації вимог до «дорожньої розмітки» і позначає маркування на проїжджій 

частині, або на допоміжних частинах, таких як бордюри, пішохідні 

доріжки [260]. Так, відповідно до угоди існує три види маркувань: суцільна 

лінія, пунктирна лінія та безперервна лінія. Жоден транспортний засіб не 

повинен перетинати суцільну лінію, окрім визначених винятків (надання 

доступу до власності уздовж дороги тощо). Однак щодо пунктирної лінії 

встановлені м’якші правила: транспортним засобам дозволяється перетинати її 

за умови дотримання правил дорожнього руху. Якщо поздовжнє маркування 

складається з безперервної лінії, що примикає до пунктирної, то воно має 
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значення лінії, найближчої до транспортного засобу на початку маневру. 

Україна не приєдналась до зазначеної угоди.  

Швидкі темпи розвитку автомобільних МТК вимагали постійного 

вдосконалення правил міжнародних перевезень (регулювання дорожнього 

руху). Так, у межах КВТ ЄЕК ООН було розпочато роботу з підготовки 

конвенцій щодо цього питання. У підсумку, у Відні 8 листопада 1968 р. було 

ухвалено Конвенцію про дорожній рух [229] та Конвенцію про дорожні знаки і 

сигнали [230]. Однак конвенції хоч і врегулювали низку важливих питань, 

пов’язаних з організацією дорожнього руху, але так і не встановили саму 

дефініцію «дорожнього руху» та не забезпечили належного регулювання 

наземних ділянок МТК. 

Конвенція про дорожній рух 1968 р. сприяє усуненню бар’єрів для 

здійснення безперешкодних міжнародних перевезень наземними ділянками 

МТК та підвищенню рівня дорожньої безпеки, підкріпленої єдиними правилами 

руху [229]. До важливих пунктів конвенції належать такі: 

 систематизація правил міжнародних перевезень,  

 єдині зразки внутрішніх і зовнішніх водійських посвідчень,  

 сприяння підготовці до використання дорожніх правил учасниками 

наземних ділянок МТК на константній основі у спеціальних установах,  

 системність усіх знаків дорожнього руху.  

Україна приєдналась до Конвенції про дорожній рух 1968 р. на основі 

Постанови Ради Міністрів Української РСР «Про приєднання Української РСР 

до європейських угод, що доповнюють Віденську конвенцію про шляховий рух 

1968 р. і Віденську конвенцію про дорожні знаки і сигнали 1968 р.» № 78 від 16 

лютого 1973 р. [125]. 

Конвенція про дорожні знаки та сигнали 1968 p. прийнята з метою 

сприяння розвитку наземних ділянок європейських МТК [230]. Вона 

систематизує та узгоджує дорожні знаки і сигнали, класифікуючи перші за 

трьома категоріями: попередження про небезпеку, нормативні й інформативні, 

та містить для кожного з них специфічні уточнення, сприяючи забезпеченню 
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їхньої видимості та розбірливості. У документі подано загальні норми та 

специфічні нюанси. У 2003 р. були внесені зміни, серед яких нові положення 

щодо чіткості ознак, пріоритетів на обхідних шляхах та нові знаки для 

підвищення безпеки в тунелях. Україна приєдналася до зазначеної конвенції 

Постановою Ради Міністрів Української РСР «Про приєднання Української 

РСР до Європейської угоди про міжнародні автомагістралі від 15 листопада 

1975 р.» № 537 від 9 листопада 1982 р. [125]. У 1973 р. в межах ЄЕК ООН був 

прийнятий Протокол про розмітку доріг до Європейської угоди, що 

доповнював Конвенцію про дорожні знаки і сигнали 1968 р. [327]. Україна 

приєдналася до протоколу на основі Постанови Ради Міністрів Української РСР 

«Про приєднання Української РСР до Протоколу про розмітку доріг від 1 

березня 1973 р. до Європейської угоди 1971 р., яка доповнює Конвенцію про 

дорожні знаки і сигнали 1968 р.» № 93 від 21 лютого 1984 р. [96]. Зазначені 

документи безпосередньо не встановлюють правовий режим європейських 

МТК, а регулюють безпеку міжнародного дорожнього руху. 

Конвенційне регулювання європейських МТК також представлено УМА, 

яка визначає дорожню мережу «E» й інші інфраструктурні параметри, що 

мають стратегічне значення для транспортної діяльності [259]. УМА забезпечує 

основу для розвитку узгодженої міжнародної дорожньої мережі в регіоні 

ЄЕК ООН. Вона пройшла серйозний перегляд на початку 1990-х рр. внаслідок 

ключових змін на міжнародній арені. Учасники угоди беруть на себе 

зобов’язання щодо її реалізації, включаючи будівництво /модернізацію E-доріг 

на їхніх територіях. Учасникам угоди надано повну свободу дій щодо термінів 

завершення будівельних робіт.  

УМА є важливим документом на європейському рівні, що сприяє 

забезпеченню уніфікованих правових рамок для узгодженого функціонування 

міжнародної мережі доріг. При цьому вона визначає наземні шляхи категорії 

«Е», якими проходять основні потоки європейського автомобільного 

транспорту, а також розвиток автомагістралей міжнародного значення. У дод. І 

наводиться перелік головних і допоміжних автодоріг, розділених за двома 
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напрямками: Захід – Схід та Північ – Південь. Основні дороги східно-західного 

напрямку позначаються двозначними парними номерами, що закінчуються 

цифрою нуль. Основні дороги північно-південної орієнтації позначаються 

двозначними непарними номерами, що закінчуються цифрою п’ять. Проміжні 

дороги мають двозначні непарні і двозначні парні номери, укладені між 

номерами тих основних доріг, між якими вони розташовані. Дороги класу B 

позначені тризначними номерами.  

До основних європейських автомобільних МТК у напрямку Захід – Схід 

відносять маршрути, починаючи від E 20 до Е 90, причому кожен номер має 

детальний опис маршруту. Наприклад, Е 20 визначає такі маршрути: Шаннон – 

Лімерик – Порт-Лейіше – Дублін ... Ліверпуль – Манчестер – Брадфорд – Лідс – 

Гулль ... Есбʼєрг – Коллінг – Міддельфарт – Нюборг ... Корсер – Копенгаген ... 

Мальме – Істад ... – Таллінн – Ленінград. Проміжні дороги складають такі: E 12: 

Мо-і-Рана – Умео ... Васа – Тампере – Гельсінкі; E 16: Лондондеррі – Белфаст ... 

Глазго – Единбург та ін. [259]. До основних європейських автомобільних МТК 

у напрямку Північ – Південь відносять E 05, Е 15, E 25, E 35, E 45, E 55, E 65, 

E 75, E 85 та E 95. Наприклад, E 85 позначає напрямок Чернівці – Сірет – 

Сучава – Роман – Бакеу – Мерешесті – Бузеу – Урзічені – Бухарест – 

Джурджу – Русе – Бяла – Велико Тирново – Стара Загора – Хасково – Підкова – 

Комотіні. До допоміжних доріг у зазначеному напрямку належать такі: E 03: 

Шербур – Ренн – Нант – Ла Рошель; E 07 : Орлеан – Лімож – Тулуза – 

Сарагоса; E 13: Донкастер – Шеффілд – Ноттінгем – Лестер – Нортгемптон – 

Лондон та ін. [259]. 

Україна приєдналася до УМА на основі Постанови Ради Міністрів 

Української РСР «Про приєднання Української РСР до Європейської угоди про 

міжнародні автомагістралі від 15 листопада 1975 р.» № 537 від 9 листопада 

1982 р. [126]. Звичайно ж, в інтересах України прокладання через її територію 

більшої кількості маршрутів. 

Однак, хоча УМА і забезпечує міжнародно-правове регулювання 

автомобільних МТК, усе ж вона не містить основних положень, що 
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забезпечують міжнародно-правовий режим міжнародних транспортних 

коридорів (наприклад, свобода транзиту на усій довжині маршрутів), тому 

встановлює, насамперед, національно-правовий режим зазначених маршрутів. 

УЛКП є важливим міжнародним документом у сфері правового 

регулювання наземних мереж МТК. Вона забезпечує підґрунтя для 

регулювання міжнародних перевезень європейськими МТК. Варто наголосити, 

що УЛКП оперує терміном «комбіновані перевезення», що, як зазначалось у 

розд. 1, є синонімічним до поняття «мультимодальні перевезення». УЛКП було 

розроблено для максимізації комбінованих перевезень та встановлення 

регуляторних рамок їхнього розвитку на основі узгоджених міжнародних 

параметрів і стандартів. Значним недоліком УЛКП є те, що в ній розглядаються 

маршрути та технічні нюанси лише залізничних мереж МТК, хоча її назва 

говорить про інше [256]. Залізничні лінії позначені абревіатурою «С-Е», 

наприклад, C-E 18 позначає маршрут Гамбург – Бюхен – Берлін / Зеддін; C-E 46 

позначає маршрут Майнц – Франкфурт-на-Майні та ін. 

УЛКП визначає такі пункти: важливі європейські залізничні лінії, що 

використовуються для міжнародних комбінованих перевезень, термінали, 

пункти перетину кордону й інші об’єкти. УЛКП також встановлює міжнародні 

стандарти інфраструктури для зазначених ліній та об’єднаних транспортних 

установок. Європейські держави, які стають договірними сторонами УЛКП, 

беруть на себе зобов’язання щодо її реалізації на своїх територіях у межах 

національних програм, але без будь-яких часових обмежень. Лінії міжнародних 

комбінованих перевезень, відповідно до УЛКП, повинні мати високу пропускну 

здатність і забезпечувати точне дотримання графіків руху. Однак зазначених 

вимог найкраще дотриматися лише на лініях, що мають не менше двох шляхів; 

проте одноколійні лінії також допускаються до використання, якщо 

дотримуються інші параметри, подані в УЛКП. 

Україна приєдналася до УЛКП на основі Указу Президента України «Про 

приєднання України до Європейської угоди про важливі лінії міжнародних 
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комбінованих перевезень та відповідні обʼєкти» від 11 липня 2005 р. № 

1077/2005 [122]. 

ДОПНВ спрямована на забезпечення мінімізації ризику перевезень 

небезпечних вантажів [254]. Вона містить класифікацію речовин відповідно до 

їхнього специфічного типу небезпеки (вибухові речовини, легкозаймисті 

рідини, легкозаймисті гази, корозійні речовини тощо) та визначає умови 

упакування, маркування тощо. Нещодавно до угоди були внесені положення 

щодо безпеки перевезень. Додатки до ДОПНВ зазвичай змінюються кожні два 

роки. Її учасники мають право організовувати менш суворі умови перевезень у 

межах власних територій. ДОПНВ забезпечує високий рівень безпеки під час 

міжнародних перевезень небезпечних вантажів, що полегшує їхнє 

транспортування та подальшу торгівлю на основі взаємного визнання 

сертифікатів на упаковку, цистерни, транспортні засоби та навчання водіїв. 

Додатки А і В, фактично, використовуються для регулювання внутрішнього 

руху в країнах ЄС. Вантажі, перераховані в дод. А, не допускаються до 

транспортувань, водночас інші небезпечні вантажі можуть перевозитися за 

умов дотримання вимог, передбачених у дод. В. Проте, згідно зі ст. 4, учасники 

ДОПНВ зберігають за собою право дозволяти або забороняти зазначені 

транспортування з причин інших, ніж безпека в дорозі, увезення на свою 

територію небезпечних вантажів тощо [254]. Україна приєдналася до ДОПНВ 

на основі Закону України «Про приєднання України до Європейської угоди про 

міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)» № 1511-III 

від 02 березня 2000 р. [123]. 

УМЗЛ забезпечує умови для розвитку узгодженої міжнародної 

залізничної мережі в регіоні [258]. В останні роки вона зазнала суттєвого 

перегляду з метою залучення міжнародних залізничних мереж країн Кавказу та 

Центральної Азії. Учасники УМЗЛ беруть на себе зобов’язання щодо її 

реалізації, включаючи будівництво та модернізацію залізничних мереж у межах 

своїх національних програм, але без будь-яких часових обмежень. УМЗЛ має 

міжнародне значення та містить технічні характеристики. У ст. 2 зауважується, 
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що наземні шляхи мережі «Є» формують основні та допоміжні лінії [258]. 

Основні лінії – це магістральні одиниці, на які здійснюється основне 

навантаження при міжнародних транспортуваннях, а другорядні лінії – це 

додаткові напрямки для забезпечення більших масштабів перевезень. УМЗЛ 

містить додатки I та II, у яких наводиться перелік залізничних мереж і 

параметральні визначення. Основні та проміжні лінії категорії A позначаються 

двозначними номерами, а додаткові залізничні лінії категорії В – тризначними. 

Україна приєдналася до УМЗЛ на основі Постанови Ради Міністрів Української 

РСР «Про підписання Українською РСР Європейської угоди про міжнародні 

магістральні залізничні лінії» № 211 від 10 червня 1986 р. [120]. 

УМВШ встановлює узгоджену європейську систему водних ділянок МТК, а 

також єдині технічні, технологічні й інфраструктурні параметри її 

функціонування [257]. Просторова площина водних шляхів Європи, 

простягаючись від Атлантики до Уралу й охоплюючи понад 35 країн, виходить за 

її межі. Учасники УМВШ мають активно вдосконалювати свої водні мережі, а 

також допоміжні об’єкти їхнього обслуговування [257].  

УМВШ характеризується також низкою недоліків і розбіжностей, які 

постійно розглядаються на міжнародному рівні (наприклад, Мангеймська 

конвенція 1868 р., присвячена зазначеним питанням [370, p. 810–815]). Основний 

термін, що позначає водні шляхи, описує будь-які потокові прісні поверхневі 

води, придатні для навігаційного використання прибережними та (або) 

неприбережними державами. З огляду на це, з аналогічних міркувань він також 

тотожний поняттю міжнародної судноплавної річки [42, c. 39].  

УМВШ є погодженим планом розвитку мережі внутрішніх водних шляхів 

міжнародного значення та містить перелік водних мереж МТК. Усі внутрішні 

водні шляхи міжнародного значення категорії E позначаються відповідно літерою 

«Е» та мають дво-, чотири- або шестизначні  номери (наприклад, E 01-04 позначає 

канал Льєж – Візе; E 10-03 – канал Рейн – Херне). Основні елементи мережі 

водних шляхів категорії E мають двозначні номери, а всі інші чотири- та 
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шестизначні. УМВШ містить перелік водних мереж разом із портами, технічними 

та технологічними характеристиками. 

Однак УМВШ не містить загального визначення поняття водного шляху 

міжнародного значення. Так само важко зрозуміти термінологічне 

співвідношення понять – це явний недолік УМВШ. Україна приєдналася до 

УМВШ на основі Указу Президента України «Про приєднання України до 

Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного 

значення (УМВШ)» від 28 вересня 2009 р. [124]. 

Таким чином, нині сформувалася система міжнародно-правового 

регулювання європейських МТК, що встановила їхні національно-правові 

режими. Важливою перевагою системи вважається закріплення на 

міжнародному рівні маршрутів європейських МТК. Водночас для 

вдосконалення правового регулювання зазначених МТК необхідно виробити 

їхній міжнародно-правовий режим, який міг би послужити цеглиною для 

побудови міцної європейської транспортної системи та дозволив би узгодити 

весь комплекс неврегульованих питань (правових, адміністративних, технічних, 

інфраструктурних та технологічних). Серед недоліків міжнародно-правового 

регулювання європейських МТК варто виокремити такі:  

 закріплено маршрути європейських МТК, хоча міжнародні перевезення 

здійснюються також за їхніми межами;  

 зафіксовано унімодальні маршрути МТК: відкрито ігноруються 

мультимодальні перевезення – найбільш характерні для сучасних МТК;  

 угоди не закріплюють принципи, найбільш характерні для сучасних 

МТК.  

Міжнародно-правове регулювання МТК на євразійському рівні 

характеризується нерозвиненою договірно-правовою базою. Правове 

регулювання зазначених коридорів також не еволюціонувало в міжнародно-

правовий режим. Існують й угоди про МТК, у яких не лише закріплюються 

маршрути, а й зазначаються додаткові нюанси, наприклад, надання права 

міжнародного транзиту для країн-учасниць через їхню територію, уведення 
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режиму багаторазових вʼїзних віз для транспортного персоналу тощо. Більшість 

МТК не регулюються в повній мірі і не містять опису їхнього використання. 

Це, насамперед, зводить до мінімуму ефективність перевезень – транскордонні 

процедури вимагають узгоджених національних процедур, а їхня відсутність 

породжує невизначеність. Досі немає документа, який би передбачав 

уникнення повторного прикордонного контролю та зменшення кількості 

перевірок. Однак у межах міжнародно-правового регулювання євразійських 

транспортних мереж є винятки, наприклад, МТК «Північ – Південь», який 

характеризується міжнародно-правовим режимом. Зазначений МТК 

регулюється міжурядовою Угодою про МТК «Північ – Південь», підписаною 

під час другої Євразійської конференції з транспорту (2000 р.) [142]. Угода 

стосується таких видів транспорту: морського, річкового, автомобільного, 

залізничного та повітряного (виняток становить Індія – вона бере участь лише в 

морських перевезеннях). 

Угода регулює цілу низку аспектів, пов’язаних із функціонуванням МТК, 

серед яких слід звернути увагу на такі: 

- розвиток міжнародної транспортної кооперації для підвищення 

продуктивності мультимодальних перевезень;  

- побудова якісної транспортної системи з доступом до її наземних, 

водних, повітряних та комбінованих мереж;  

- підвищення рівня міжнародного потоку товарів у межах МТК;  

- реалізація транспортної діяльності відповідно до міжнародних вимог, а 

саме на основі безпеки руху та підтримання екологічної стабільності;  

- уніфікація правового регулювання всіх мереж МТК;   

- створення ефективних та рівних умов для всіх учасників коридору.  

Угода про МТК «Північ – Південь» 2000 р. містить досить велику 

кількість положень щодо його міжнародно-правового регулювання: здійснено 

опис транзитних перевезень у розрізі процедурної складової, тривалості, 

вартості й адміністративної документації [142]. Окреслюються приблизні 

напрямки коридору – з Індії, Оману по морю, до/через Іран і далі, а також у 
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зворотному напрямку [117]. Угода є антонімом до стандартних європейських 

угод, оскільки містить положення про безперешкодний міжнародний транзит і 

використання декількох видів транспорту в межах зазначеного МТК. Водночас 

документ не містить чітко визначених маршрутів та їхніх єдиних технічних 

характеристик. 

Варто також звернути увагу на Міжурядову угоду щодо мережі азіатських 

автомобільних доріг від 18 листопада 2003 р. [286] та Міжурядову угоду щодо 

мережі трансазіатських залізниць від 10 листопада 2006 р. [287]. Перша угода, 

спрямована на розвиток автомобільних ділянок МТК і кільцевих доріг країн-

учасниць, полягає в реалізації потенціалу євразійських наземних транспортних 

мереж для розширення масштабів міжнародних перевезень усередині регіону і 

між сусідніми регіонами, а також для збільшення товарообміну. Документ 

містить перелік азіатських міжнародних маршрутів, включаючи ті, що 

перетинають понад один субрегіон, та маршрути, які поєднують два і більше 

субрегіони. Друга угода є центровою у розрізі налагодження злагодженого 

функціонування євразійської транспортної системи з урахуванням 

географічного положення країн, інфраструктурних, технічних та технологічних 

стандартів Північного та Південного коридорів і додаткових субрегіональних 

мереж. 

Ще одним документом, що визначає правовий режим євразійських МТК, 

є Міжурядова угода про «сухі порти» від 7 листопада 2013 р. [285]. Її основна 

мета – міжнародна координаційна політика розвитку мережі транспортно-

логістичних комплексів країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, 

розташованих уздовж наземних транспортних шляхів. Угода містить перелік 

«сухих портів» та передбачає створення мультимодальних МТК. Зазвичай 

«сухий порт» – це додаток до портового підʼїзду, який виконує винятково 

допоміжні функції, наприклад, перевалку морських вантажів тощо. Зазначений 

додаток значно скорочує загальний час перевезення та усуває тяганину з 

документами. Митний огляд проводиться прямо в «сухому порту» з 

оформленням усієї документації та без необхідності подальшого 
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переоформлення. Саме тому угоду щодо «сухих портів» варто віднести до 

якісних нововведень, покликаних сприяти поліпшенню здійснення 

міжнародних транспортних операцій. 

Серед важливих водних МТК зазначеного регіону варто виокремити 

Північний морський шлях, який, насамперед, належить до МТК, що звʼязує 

Європу й Азіатсько-Тихоокеанський регіон, та міг би стати альтернативою 

Суецькому каналу. Водночас така «заміна» має спірний характер, насамперед 

через відсутність повноцінної інфраструктури та досконалого міжнародно-

правового регулювання, що значно знижує його привабливість для 

масштабного використання. Правовий режим Північного морського шляху 

визначається як міжнародними договорами, так і національним законодавством 

Російської Федерації. До основних міжнародних договорів, що регулюють 

згаданий МТК, належить Конвенція ООН з морського права 1982 р. [365], що 

зачіпає питання режиму Північного Льодовитого океану, частиною якого є 

акваторія Північного морського шляху. Серед інших міжнародно-правових 

актів варто виокремити Міжнародний кодекс для судів, що експлуатуються в 

полярних водах (Полярний кодекс) [293]. Як ідеться у преамбулі Полярного 

кодексу, він розроблений з метою доповнення існуючих інструментів 

Міжнародної морської організації для підвищення безпеки експлуатації суден й 

обмеження її впливу на людей і довкілля у віддалених полярних водах [293]. 

Правове регулювання Північного морського шляху також здійснюється 

російським законодавством, яке поширюється на морські простори, що 

перебувають під юрисдикцією РФ, або на які поширюються виключні права 

Росії. Варто зауважити, що більшість морських навігаційних маршрутів 

розташовуються в межах юрисдикції РФ. Використання МТК передбачає 

перетин російських водних ділянок. Так, Федеральним законом Російської 

Федерації від 31 липня 1998 р. № 155-ФЗ «Про внутрішні морські води, 

територіальне море та прилеглу зону Російської Федерації» Північний 

морський шлях визначено як історично сформовану національну транспортну 

комунікацію Росії, плавання в акваторії якої здійснюється відповідно до 
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загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних 

договорів Росії та положеннями її національного законодавства [95]. 

Варто визнати, що правові механізми управління євразійськими МТК 

досить застарілі та недосконалі. Розвиток міжнародно-правового режиму 

зазначених МТК створюватиме значні переваги, оскільки передбачатиме їхнє 

відносно вдале регулювання. Досить важливо поліпшувати вже існуючі правові 

режими МТК. Наприклад, МТК «Північ – Південь» ніби і регулюється 

міжнародно-правовим режимом та, разом з тим, не містить деталізації 

маршрутів, технічних й інфраструктурних параметрів.  

Правові режими МТК, закріплені в межах СНД, характеризуються 

слабкою договірно-правовою основою та представлені досить невеликою 

кількістю документів, які переважно регулюють окремі питання МТК у розрізі 

їхнього погодженого розвитку. Водночас питання щодо особливих умов 

перевезень та щодо маршрутів взагалі не розглядаються, що, звичайно ж, 

зумовлює встановлення повного хаосу у їхньому використанні. Розглянемо для 

наочного прикладу Угоду про погоджений розвиток МТК, що проходять 

територією держав – учасниць СНД від 20 листопада 2009 р. [172]. Вона 

містить важливі нюанси щодо налагодження правового регулювання наземних, 

водних і повітряних мереж МТК. Проте угода не закріплює міжнародно-

правовий режим МТК, а також у ній не подані дієві механізми правового 

регулювання МТК, не містяться інфраструктурні, технічні та технологічні 

характеристики, не зазначаються основні маршрути.  

Таким чином, забезпечення налагодженого функціонування МТК, 

спираючись лише на вищезгадані документи, досить неефективне. Розвиток 

МТК на найбільш затребуваних напрямках руху вимагає узгодженої кооперації, 

спрямованої, насамперед, на створення дієвого міжнародно-правового режиму 

МТК. 

Особливої уваги в розрізі досліджуваної тематики заслуговує питання 

еволюції правових режимів транспортних коридорів субрегіонів Африки. 

Міжнародно-правове регулювання африканських МТК становить особливий 
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інтерес, оскільки стосується різних аспектів транспортної діяльності та є 

яскравим прикладом поєднання приватноправового та публічно-правового 

регулювання. Так, логістична ініціатива «Мапуто» – це встановлення 

інституційної структури коридору, заснованої на публічно-приватному 

партнерстві; коридор Дар-ес-Салам – це публічно-правове партнерство урядів й 

установ приватного сектору Малаві, Танзанії і Замбії. Існування в Африці 

значної кількості країн, які не мають виходу до моря, збільшує необхідність 

кодифікувати правила, що регулюють міжнародні перевезення. 

Усе ж нині не існує ефективної системи міжнародно-правового 

регулювання африканських МТК. Наприклад, інструменти, повʼязані із 

судноплавством і портами в Західній Африці, ідентифіковані і відомі, але вони 

маловідомі в інших частинах Африки. Доступ до міжнародних угод із торгівлі, 

транзиту, спрощення перевезень та транспорту і їхня ратифікація є 

нерівномірними. Ретельніша подальша робота щодо приєднання до основних 

конвенцій та їхня ратифікація – досить важливий крок. Це може бути 

можливістю для денонсації застарілих угод, зокрема двосторонніх або 

виконуваних між обмеженим переліком держав. Зазначені угоди або 

накладаються одна на одну, або суперечать пізнішим і ширшим документам. 

На теперішній час правове регулювання африканських МТК 

представляють такі документи: Бамакійська конвенція про спільне освоєння 

басейну р. Сенегал від 26 липня 1963 р. [352, p. 171–180]; Ніамейська конвенція 

про навігацію та економічне співробітництво між державами басейну р. Нігер 

від 26 жовтня 1963 р. [312, p. 671–697]; Угода про транзит і транспортування 

Північним коридором від 7 жовтня 2007 р. [211, p. 338]; Конвенція про 

міждержавний мультимодальний вантажний транспорт від 5 липня 1996 р. [307, 

p. 84–88]; Браззавільська угода про встановлення однакового режиму, що 

застосовується до річок від 6 листопада 1999 р. [313, p. 107]; Угода про 

партнерство між членами Африканської, Карибської та Тихоокеанської груп 

держав, з одного боку, та Європейським співтовариством і його державами-

членами, з іншого боку, від 29 червня 2000 р. [321]; Угода про співробітництво 
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в галузі морського транспорту між членами Співдружності сахаро-сахельських 

держав від 1 червня 2006 р. [307, p. 84] та ін.  

Проаналізуємо деякі з вищезгаданих документів, що найширше 

розкривають особливості правового регулювання МТК на африканському 

регіональному рівні. 

Так, Бамакійська конвенція про спільне освоєння басейну р. Сенегал 

1963 р. передбачає формування режиму річки винятково сенегальськими 

державами [352, p. 171–180]. Ніамейська конвенція про навігацію та економічне 

співробітництво між державами басейну р. Нігер 1963 р. (у басейні р. Нігер 

розташовано девʼять країн Західної та Центральної Африки) встановлює, що 

плавання у межах р. Нігер (його рукавах, дотичних ріках, озерах у межах 

договірних сторін) вільне для судноплавства та міжнародних перевезень щодо 

торгових суден всіх прибережних і неприбережних держав [312, p. 671–697]. 

У ній також зауважується, що кожна із прибережних держав може встановити 

такий правовий режим, який вона вважатиме бажаним у межах своєї території з 

метою полегшення судноплавства.  

Угода про співробітництво в галузі морського транспорту між членами 

Співдружності сахаро-сахельських держав 2006 р. містить положення щодо 

вдосконалення міжнародно-правової співпраці між державами регіону, зокрема 

вироблення механізмів правового регулювання міжнародних перевезень [307, 

p. 84]. Наприклад, до основних пунктів кооперації в межах зазначеного регіону 

належать: 

 організація морських відносин між державами-членами; 

 запобігання перешкодам на шляху розвитку морських перевезень між 

державами-членами;  

 полегшення транзиту вантажів із прибережних держав-членів у 

держави, що не мають виходу до моря.  

Угода про партнерство між членами Африканської, Карибської та 

Тихоокеанської групи держав, з одного боку, та Європейським співтовариством  

і його державами-членами, з іншого боку, 2000 р. (згодом у 2008 та 2010 рр. 
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переглянута) націлена на розвиток міжнародних транспортних взаємозв’язків 

зазначеної групи держав із ЄС [321]. Із Євросоюзом завдяки цій угоді пов’язані 

35 африканських країн, з яких понад 10 не мають виходу до моря. Що 

стосується транзиту та транспорту, то в першому перегляді основна увага 

приділялася декільком пунктам, серед яких ключове значення відводилося 

полегшенню міжнародної співпраці. Морський транспорт є єдиним видом 

транспорту, конкретно згаданим в угоді. У тексті передбачено його 

лібералізацію і вільний доступ до ринку. Виявлено кілька питань, що 

перешкоджають міжнародним перевезенням, транзиту та спрощенню процедур 

торгівлі в регіоні:  

 відсутність життєздатного транспорту;  

 брак базової інфраструктури загалом;  

 відсутність політичної волі, політичне суперництво; 

 брак політичної прихильності та триваюча політична нестабільність;  

 неефективна експлуатація мереж МТК.  

Варто зауважити, що міжнародні перевезення, транзит і спрощення 

процедур торгівлі в регіоні дуже низькі, тому завершення регіональної 

інтеграції, на нашу думку, є дуже віддаленим у часі процесом. Структурні 

регулювання МТК необхідні для реального спрощення перевезень вантажів 

(пасажирів і багажу). Необхідно розробити обов’язкові правила 

функціонування МТК.  

Конвенція про міждержавний мультимодальний вантажний транспорт 

1996 р. здійснює міжнародно-правове регулювання мультимодальних 

перевезень у субрегіоні [307, p. 84–88]. Конвенція ООН про міжнародні змішані 

перевезення вантажів 1980 р. не набула чинності, оскільки вона не була 

ратифікована достатньою кількістю країн [363]. Таким чином, згадана 

регіональна конвенція заповнила прогалину в міжнародному праві і надала 

країнам Центральної Африки чітку та незаперечну основу для операцій із 

мультимодальних перевезень. Крім того, мультимодальна конвенція повʼязана 

із забезпеченням дотримання режиму міжнародного транзиту в Центральній 
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Африці. У преамбулі документа зазначено: держави-партнери вважають, що 

«…відповідальність мультимодального перевізника заснована на презумпції 

помилкової дії і недбалості» [307, p. 86]. Іншими словами, фактично, режим 

відповідальності мультимодального перевізника скопіював режим, який можна 

застосовувати до морських перевізників у Гамбурзьких правилах 1978 р., 

починаючи з 1992 р., серед обмеженого переліку держав, які їх ратифікували 

[364]. У разі завдання шкоди тягар доведення лягає на перевізника. 

Мультимодальна конвенція є обовʼязковою, тобто застосовується автоматично, 

без обмежень. Положення є стандартними – жодної фізичної перевірки 

вантажу: якщо це необхідно, ніякої спеціальної процедури, крім стандартних 

процедур. Немає імпортних й експортних митних зборів (окрім додаткових, 

наприклад, плата за фінансування служб охорони здоровʼя та безпеки). 

Угода про транзит через Північний коридор 1985 р. передбачала 

використання транспортних засобів у Східній Африці, що обслуговуються 

портом Момбаса в Кенії [299, p. 776]. Початкова тривалість угоди становила 10 

років. Між урядами Бурунді, Демократичної Республіки Конго, Кенії, Руанди й 

Уганди (Кенія, 7 жовтня 2007 р.) було підписано нову Угоду про транзит і 

транспортування Північним коридором (Угода набрала чинності 6 грудня 

2012 р.) [211, p. 338]. У новій угоді визнається важливість розвитку вздовж 

Північного коридору транзитної системи, яка буде економічно вигідною, 

безпечною й екологічно стійкою. Ці аргументи добре узгоджуються з новими 

міжнародними тенденціями, що закликають до партнерства між державним і 

приватним секторами та до сталого розвитку. Мета угоди – сприяння 

використанню Північного коридору для наземного транспортування товарів 

між державами-партнерами. Договірні сторони погодилися надати право 

транзиту через свою територію та забезпечити всі можливі умови, положення 

та процедури без будь-якої дискримінації. Інакше кажучи, Угода про транзит і 

транспортування Північним коридором 2007 р. встановила міжнародно-

правовий режим цього МТК [211, p. 338]. 
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Досить важливо розвивати міжнародно-правове регулювання провідних 

африканських МТК та виробити їхній міжнародно-правовий режим на прикладі 

Північного коридору. Необхідно сформувати міжнародно-правовий режим 

таких африканських коридорів: МТК «Центральний коридор», МТК «Дар-ес-

Салама», МТК «Мапуту», МТК «Бейра», МТК «Накала», МТК «Волфіш-Бей» 

та ін.  

Особливої уваги заслуговують європейські, євразійські й африканські 

повітряні МТК, оскільки вони характеризуються власною специфікою та 

піддаються спільному аналізу. Стабільний міжнародний характер повітряних 

мереж МТК зумовив формування їхнього комплексного міжнародно-правового 

регулювання спершу на міжнародному рівні. Науковець Н. Верещагін 

зауважує: «…відмінна риса міжнародних повітряних сполучень полягає в тому, 

що в їхніх межах польоти виконуються в повітряному просторі більш ніж однієї 

держави. А це означає, що рішення всієї проблеми міжнародно-правового 

регулювання повітряних сполучень, насамперед, залежить від того, як держави 

ставляться до використання повітряного простору, розташованого над їхніми 

територіями» [14, c. 10]. На відміну від проаналізованих вище регіональних 

наземних і водних МТК, регулювання яких формувалося спочатку на 

національному рівні, норми повітряного права спочатку були сформовані на 

міжнародному рівні і тільки згодом упроваджені в національне право.  

Міжнародно-правове регулювання повітряних МТК є одним із 

пріоритетних напрямів європейської правотворчості та характеризується 

унікальним правовим режимом повітряних сполучень. Систему європейського 

повітряного права створюють норми інтеграційного характеру, оскільки в 

європейських обʼєднаннях держав вони мають універсальний характер. 

Важлива роль у регулюванні повітряної діяльності відводиться спеціалізованим 

організаціям, серед яких: ЄКЦА – забезпечує розвиток ефективної та безпечної 

системи європейського повітряного транспорту та співробітництво в авіаційній 

галузі [262]; Євроконтроль – сприяє розвитку співпраці європейських країн у 
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галузі аеронавігації для забезпечення високого рівня безпеки повітряних 

перевезень [253] тощо.  

Важливим поштовхом до розвитку міжнародно-правового регулювання 

європейських повітряних МТК стала багатостороння авіаційна угода про 

створення єдиного авіаційного району в Європі від 5 травня 2006 р. (ЕСАА) 

[203, p. 63]. Основоположні ідеї зазначеної угоди закладені в основу «Єдиного 

європейського неба» (спільний повітряний простір), зокрема такі, як створення 

функціональних блоків повітряного простору, залежно від напрямків 

міжнародних перевезень, а не від національних кордонів, та право здійснювати 

польоти без обмежень щодо вибору маршруту і кількості польотів. Із метою 

подальшого регулювання повітряного простору був прийнятий новий пакет 

актів, який отримав назву «Єдине європейське небо II» [341, c. 2–4] і включив 

такі напрями регулювання: збільшення ефективності європейської повітряної 

мережі, підвищення рівня безпеки аеронавігації, удосконалення технологічної 

складової європейського повітряного простору тощо.  

Основна частка авіаперевезень у межах ЄС – міжнародні повітряні 

перевезення, врегульовані положеннями універсальних міжнародних договорів. 

Наприклад, Монреальську конвенцію 1999 р. введено на території ЄС рішенням 

Ради № 2001/539 від 5 квітня 2001 р. [318, p. 441]. Імплементовані в 

національне право держав – членів ЄС норми міжнародного права, що 

регулюють функціонування повітряних ділянок МТК, значно вплинули на 

формування норм права ЄС у зазначеній сфері. Більш того, взаємовплив 

міжнародно-правового регулювання та національно-правового регулювання на 

вдосконалення правових режимів повітряних ділянок МТК полягає, 

насамперед, у тому, що таким чином забезпечується поступове вироблення 

їхнього універсального міжнародно-правового режиму, що є особливо 

актуальним у XXI ст.  

Важливу роль у регулюванні повітряних мереж МТК відіграють 

регламенти ЄС. Наприклад, Регламент (ЄС) № 2408/92 щодо доступу 

авіаперевізників співтовариства до внутрішніх маршрутів перевезення між 
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державами-членами встановлює авіаційну транспортну політику на 

внутрішньому ринку Євросоюзу; Регламент (ЄС) № 550/2004 Європейського 

парламенту та Ради з питань аеронавігаційного обслуговування в Єдиному небі 

Європи, що стосується служб повітряної навігації в Єдиному небі Європи, 

встановлює єдині вимоги до надання аеронавігаційних послуг; Регламент (ЄС) 

№ 551/2004 щодо організації та використання повітряного простору Єдиного 

неба Євросоюзу встановлює спільні процедури розробки, планування та 

управління повітряним простором [106, 129–136].  

Основна увага приділяється розвитку договірно-правової бази зі 

стратегічними партнерами ЄС у зазначеній сфері. Переговорний процес щодо 

укладання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС 

розпочато у грудні 2007 р. на виконання Указу Президента України від 19 

жовтня 2007 р. № 981 «Про делегацію України для участі у переговорах із 

Європейським Союзом щодо укладання Угоди» і завершено 28 листопада 

2013 р. її парафуванням у м. Вільнюс [110]. 

Міжнародно-правове регулювання євразійських повітряних мереж МТК 

ґрунтується на міжнародних конвенціях і двосторонніх угодах про міжнародні 

повітряні перевезення. Так, серед найважливіших міжнародних документів, що 

сприяють уніфікації використання євразійських повітряних мереж, варто 

виокремити Варшавську конвенцію 1929 р. [222]; Чиказьку конвенцію 1944 р. 

[226]; Токійську конвенцію про правопорушення та деякі інші дії, вчинені на 

борту повітряного судна 1963 р. [228]; Конвенцію про боротьбу з незаконними 

актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 р. [220]; 

Монреальську конвенцію 1999 р. [221].  

Спочатку повітряними МТК визнавалися тільки ті, які були підґрунтям 

для здійснення міжнародних перевезень на регулярній основі. Однак на IV 

Всесвітній авіатранспортній  конференції ІКАО, що проходила в м. Монреаль  

1994 р. [14, с. 112], було введено поняття «нерегулярні сполучення», тобто 

міжнародні повітряні сполучення тепер можуть здійснюватися як на 
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регулярній, так і на нерегулярній основі. Також було уточнено, що регулярні 

повітряні сполучення представляють систематичну серію рейсів.  

Міжнародні міжурядові та неурядові організації, з одного боку, сприяють 

уніфікації та стандартизації правових і технічних норм євразійських МТК, а з 

іншого – координують практичну діяльність учасників цього процесу. Так, 

характеризуючи діяльність на євразійському континенті ІКАО, варто 

підкреслити, що ця діяльність сприяє організації та координації міжнародної 

співпраці з усіх питань функціонування МТК [292]. 

Наземним МТК Африки притаманна недосконала інфраструктура, що 

значно знижує ефективність їхнього використання, експортні операції та 

загальний розвиток країн. З огляду на це повітряні мережі МТК відіграють 

особливу роль в економічному розвитку континенту, стимулюючи торгівлю і 

приплив іноземних інвестицій. Отже, їхня лібералізація має принципове 

значення для розвитку всього регіону. Сучасне міжнародно-правове 

регулювання африканських повітряних МТК повʼязане з ухваленням на 

Конференції 1999 р. в Ямусукро «…Рішення про імплементацію «Декларації 

Ямусукро», що стосується лібералізації доступу до ринків повітряного 

транспорту в Африці», яке стало відоме як «Рішення Ямусукро» [245] та 

сприяло поступовій лібералізації регулярних і нерегулярних міжафриканських 

повітряних перевезень. Однією з найважливіших особливостей «Рішення 

Ямусукро» є його чітка орієнтованість на вимоги, встановлені Чиказькою 

конвенцією 1944 р. [226] До першочергових вимог, згідно з «Рішенням 

Ямусукро», належить наявність сертифікатів придатності до польотів та 

спеціальних посвідчень, які мають відповідати мінімальним стандартам, 

встановленим додатками до Чиказької конвенції 1944 р. Африканські країни, 

що підписали і ратифікували «Договір Абуджа» під час його юридичного 

існування [359], стали автоматично членами «Рішення Ямусукро».  

Потреба у розвитку міжнародно-правового регулювання повітряних 

мереж МТК спонукає країни Африки створювати міжнародні міжурядові та 

неурядові організації з питань цивільної авіації, серед яких варто виокремити 
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Африканську комісію цивільної авіації (АФКАК) [193] та Асоціацію 

африканських авіакомпаній (АФРА) [192]. Основними завданнями організацій є 

такі: вироблення спільної політики держав-членів у сфері правового 

регулювання повітряних МТК; розробка заходів зі співпраці та координації в 

галузі міжнародних повітряних перевезень; сприяння посиленню безпеки 

повітряного транспорту в Африці; підвищення регулярності й ефективності 

повітряних сполучень; розробка проектів міжнародних документів із розвитку 

африканських повітряних МТК. Міжнародно-правове регулювання 

африканських повітряних МТК, як і європейських та євразійських, ґрунтується 

не лише на універсальних міжнародних договорах, а також і на двосторонньому 

рівні (наприклад, двостороння Угода про повітряне сполучення між 

Республікою Конго і Кенією від 30 липня 2008 р. [249]).  

Важливим універсальним документом у сфері міжнародно-правового 

регулювання повітряних мереж європейських, євразійських та африканських 

МТК є Конвенція ООН з морського права 1982 р., насамперед тому, що вона  

дотична до питань режиму міжнародного повітряного простору над виключною 

економічною зоною і відкритим морем [365]. Однак у документі існує низка 

прогалин у регулюванні використання повітряного простору, зокрема відсутня 

чіткість щодо правових рамок чинного режиму повітряного простору над 

архіпелажними водами, міжнародними транзитними протоками тощо. З огляду 

на зазначене вище варто акцентувати увагу на важливості розробки і 

підписання принципово нового універсального міжнародного договору, 

заснованого на загальновизнаних принципах міжнародного повітряного права. 

Такий міжнародний договір встановив би універсальний міжнародно-правовий 

режим повітряного простору для організації та забезпечення міжнародних 

повітряних перевезень.  

З аналізу провідних МТК очевидно, що найістотнішим недоліком їхнього 

міжнародно-правового регулювання є, у більшості випадків, відсутність 

міжнародно-правового режиму. До винятків можна віднести міжнародно-

правовий режим євразійського МТК «Північ – Південь», африканського МТК 
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«Північний коридор» та морських мереж МТК. Застосування різних 

національних законів та міжнародних конвенцій до європейських, євразійських 

та африканських МТК призвело до невизначеності їхніх правових режимів. 

Міжнародні конвенції у регіональних рамках є недостатніми для вирішення 

складних питань, що виникають у звʼязку з функціонуванням сучасних МТК. 

Особливо актуально виробити універсальний договірно-правовий механізм, 

який би закріпив міжнародно-правовий режим МТК, оскільки кожен режим 

регулює тільки певний вид діяльності та передбачає різні правила.  

 

2.3. Особливості міжнародно-правового регулювання міжнародного 

транспортного коридору «Новий Шовковий шлях» 

 

У порядку фактичної аргументації щодо важливості дослідження МТК 

«Новий Шовковий шлях» варто наголосити, що він є найдовшим 

міжконтинентальним транспортним маршрутом між Китаєм, іншими країнами 

Північно-Східної Азії, з одного боку, та державами Європи й Африки, з іншого. 

Безперечною перевагою використання мультимодального МТК «Новий 

Шовковий шлях» для держав є скорочення, порівняно з регіональними 

транспортними коридорами, часу на транспортування, а також можливість 

комбінувати різні види транспорту та маршрути протягом одного міжнародного 

перевезення. Це робить зазначений мультимодальний міжконтинентальний 

коридор комерційно вигіднішим і перспективнішим з погляду розвитку 

міжнародної кооперації.  

Функціонування МТК «Новий Шовковий шлях» є суперечливим 

питанням міжнародної співпраці держав. Зростання інтересу саме до МТК 

«Новий Шовковий шлях» повʼязане з тим, що він є новою версією Великого 

Шовкового шляху, що здатний обʼєднати більшість країн різних континентів. 

Підтвердженням цьому є значення історичного Шовкового шляху для розвитку 

міжнародних транспортних та торговельних відносин, починаючи із 2000 р. до 

н.е. і закінчуючи нашим століттям [6; 72]. П. Франкопан, наприклад, описуючи 
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розвиток міжнародних відносин, досить цікаво висловився: «…прийнята і 

лінива історія цивілізації – це та, у якій Стародавня Греція породила Рим, Рим 

породив християнську Європу, християнська Європа – Ренесанс, Ренесанс 

породив Просвітництво, а Просвітництво – політичну демократію та 

промислову революцію» [267]. Можна цілком справедливо стверджувати, що 

впродовж усіх таких історичних переходів Великий Шовковий шлях 

еволюціонував від регіональних маршрутів до міжконтинентального МТК та 

набув якісно нового змісту у XXI ст.  

Дослідження механізмів міжнародно-правового регулювання МТК 

«Новий Шовковий шлях» досить актуальне з урахуванням таких чинників: 

 – По-перше, МТК «Новий Шовковий шлях» обʼєднує у собі наземні 

коридори через євразійський континент та мережу морських торговельних 

шляхів, що зʼєднують Азію з Африкою і Європою – це обумовлює застосування 

декількох правових режимів, які відрізняються один від одного. 

 – По-друге, МТК «Новий Шовковий шлях» обʼєднує країни, що 

географічно дотичні до історичного Шовкового шляху та характеризуються 

різним рівнем економічного розвитку, що явно ускладнює його 

функціонування.  

– По-третє, розвиток МТК «Новий Шовковий шлях» передбачає 

співробітництво між країнами у сфері залізничних доріг, автотрас, морських 

портів й авіатранспорту, що висуває на передній план не лише модернізацію 

відповідних маршрутів, а також і формування універсального механізму 

їхнього функціонування. 

 – По-четверте, МТК «Новий Шовковий шлях» ґрунтується на 

європейських, євразійських та африканські МТК, що підпадають під різні 

механізми міжнародно-правового регулювання [138, c. 37–38]. 

На наш погляд‚ науковий аналіз особливостей міжнародно-правового 

регулювання МТК «Новий Шовковий шлях» неможливий без зʼясування його 

суті, складових, географії та специфіки функціонування. Загалом початок 

розвитку МТК «Новий Шовковий шлях» прийнято повʼязувати з візитами 
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китайського лідера Сі Цзіньпіна до країн Центральної та Південно-Східної 

Азії у 2013 р. Саме у зазначений період було оголошено про наміри щодо 

відновлення історичного Великого Шовкового шляху та представлено проект 

«Один пояс, один шлях» (ОПОШ), що обʼєднав два підпроекти «Економічний 

пояс Шовкового шляху» (ЕПШШ) та «Морський шовковий шлях XXI ст. 

(МШШ)», більш відомий під узагальненою назвою «Новий Шовковий шлях»  

[175, c. 243]. Сі Цзіньпін відзначав, що в основі ініціатив КНР зі створення 

ЕПШП і МШШ лежить розвиток транспортного взаємозвʼязку, що передбачає 

будівництво магістралі від Тихого океану до Балтійського моря [43].  

Водночас нині нормативно-правового позначення терміна «Новий 

Шовковий шлях» не існує, як і не існує термінів «Один пояс, один шлях», 

«Економічний пояс Шовкового шляху» та «Морський шовковий шлях». 

Відповідно до спеціального документа «Концепція та план дій щодо сприяння 

спільному будівництву «Економічного поясу Шовкового шляху» і «Морського 

Шовкового шляху XXI ст.» (Концепція 2015 р.), прийнятому у березні 2015 р. 

Державним комітетом у справах розвитку і реформ, Міністерством 

закордонних справ і Міністерством комерції Китаю, метою створення ОПОШ є 

сприяння встановленню всеосяжних та багаторівневих партнерських відносин, 

вільному пересуванню економічних чинників, висвітленню нової моделі 

міжнародної співпраці і глобального управління, що створить передумови для 

розвитку всього світу [107]. 

Загалом, МТК «Новий Шовковий шлях» можна охарактеризувати як 

найбільш амбітний проект XXI ст., який має значну привабливістю для Східної 

та Південної Азії, Євразії, Близького Сходу, Африки та Європи, оскільки 

передбачає створення глобального мультимодального транспортного коридору. 

У КНР програма представлена як «великий захід, що принесе користь народам 

усього світу» [336, с. 5; 340, с. 10]. Водночас існують різні думки щодо цілей 

його створення. Науковець Х. Чжао зауважує: «…функціонування МТК «Новий 

Шовковий шлях» може призвести до переформатування механізму 

економічного зростання в Азії та надати йому новий імпульс» [281, c. 33]. 
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А. Виноградов характеризує МТК «Новий Шовковий шлях» як «…паралельну 

реальність, здатну досить міцно звʼязати Китай з іншими частинами світу та 

забезпечити безперебійне постачання китайських товарів в усі країни» [24, 

c. 129]. Однак інший учений, М. Руссе, має протилежну думку, стверджуючи, 

що «…Пекін докладав значних зусиль, щоб модернізувати «Новий Шовковий 

шлях» аж до кордонів Європи, вважаючи економічну експансію важливішою, 

ніж створення військових баз, які там нині переважно російські» [334, p. 355–

359]. А. Кірєєва висловлює схожу думку, зауважуючи, що «…реалізація Китаєм 

зазначеної стратегії з великою ймовірністю призведе до того, що у країн 

регіону зʼявиться асиметрична залежність від Китаю, коли вони не зможуть 

домагатися вигідних їм умов у разі переговорів сам на сам, а будуть змушені 

або приймати китайські умови, або відмовлятися від угод» [58, c. 69]. 

Зарубіжний учений А. Кулі також убачає в МТК «Новий Шовковий шлях» 

конкурс між «…торговцями з економічними інтересами та геймерами, які 

бачать вигідні геополітичні кути ініціативи» [241, p. 4]. На нашу думку, 

незважаючи на політичну спрямованість коридору, до переваг його 

функціонування можна віднести те, що він є, насамперед, універсальним 

мультимодальним МТК глобального масштабу. 

Варто зауважити, що наразі відсутній єдиний комплексний міжнародно-

правовий акт‚ який би встановлював міжнародно-правовий режим МТК «Новий 

Шовковий шлях» та врегулював би суперечливі питання, повʼязані з його 

використанням. Цілком доречно стверджувати, що правовий режим МТК 

«Новий Шовковий шлях» не має цілісного характеру та ґрунтується на 

транспортних мережах із різними правовими режимами, що ще більше 

ускладнює його функціонування. Іншими словами, з одного боку, до МТК 

«Новий Шовковий шлях» входять європейські, євразійські й африканські 

транспортні коридори, що помітно відрізняються правовими режимами, які 

визначають їхнє функціонування, а з іншого – він охоплює нові наземні 

коридори з невизначеними правовими режимами. 
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Основи розвитку міжнародно-правового регулювання МТК «Новий 

Шовковий шлях» визначенні Концепцією 2015 р., у якій підкреслюється 

важливість дотримання пʼяти принципів мирного співіснування: поваги 

суверенітету та територіальної цілісності кожної держави, взаємного ненападу, 

взаємного невтручання у внутрішні справи, рівності та взаємної вигоди, а також 

мирного співіснування [107]. Крім цього, наголошується на важливості поваги 

до шляхів розвитку кожної держави та необхідності посилення міжкультурного 

діалогу між різноманітними цивілізаціями, для досягнення спільності при 

збереженні унікальності для загального процвітання.  

У Концепції 2015 р. особливий акцент зроблено на розвитку глобальної 

інфраструктури та масштабному міжнародному співробітництві, яке 

проявляється у можливості приєднання до ОПОШ будь-якої держави, 

міжнародної та регіональної організації. Пріоритетами співпраці визначено: 

політичну координацію, взаємозвʼязок інфраструктури, безперебійну торгівлю, 

вільний рух капіталу і зміцнення близькості між народами [107]. У Концепції 

2015 р. також окреслені завдання у сфері інфраструктурного будівництва, 

інвестицій у промислові потужності, освоєння природних ресурсів, торгово-

економічного і фінансового співробітництва, гуманітарних обмінів, захисту 

довкілля. На наше переконання, Концепцію 2015 р. слід розглядати як важливе 

підґрунтя для вироблення майбутнього універсального міжнародно-правового 

режиму МТК «Новий Шовковий шлях». 

Пріоритетним напрямом розвитку МТК «Новий Шовковий шлях» є 

вироблення взаємозвʼязку між сучасними діючими регіональними 

міжнародними транспортними коридорами, а також будівництво якісно нових 

його відгалужень, на основі сучасної інфраструктури й удосконаленої системи 

технологічних стандартів. Водночас варто наголосити, що географічні межі 

МТК «Новий Шовковий шлях» точно не визначені, при цьому у пріоритетному 

порядку вони охоплюють Азію, Африку і Європу, але, разом з тим, можуть 

змінюватися та розширюватися новими мережами. Серед найвідоміших 
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наземних мереж МТК «Новий Шовковий шлях» варто виокремити три 

наземних та два морських коридори: 

– з Китаю через Центральну Азію, Росію до Європи (до Балтійського 

моря);  

– з Китаю через Центральну Азію, Західну Азію до Перської затоки, 

Середземного моря;  

– з Китаю в Південно-Східну Азію, Південну Азію, до Індійського 

океану;  

– з Китаю через Південно-Китайське море до Індійського океану та до 

Європи;  

– з Китаю через Південно-Китайське море в південну акваторію Тихого 

океану [107].  

Зазначені коридори є базовими для розвитку МТК «Новий Шовковий 

шлях». Також до МШШ входить Північний морський шлях. Окрім того, 

планується приєднання до МТК «Новий Шовковий шлях» МТК «ТРАСЕКА» та 

євразійського МТК «Північ – Південь». 

Міжнародно-правову основу політики Китаю в межах МТК «Новий 

Шовковий шлях» формують багатосторонні механізми співпраці (співпраця в 

межах міжнародних організацій і форумів), договірно-правовий механізм 

(багатосторонні та двосторонні міжнародні договори), а також декларації, 

концепції, спільні заяви, меморандуми, які приймаються за участі Китаю. Так, 

стратегія розвитку МТК «Новий Шовковий шлях», насамперед, орієнтується на 

використання потенціалу двосторонньої співпраці.  

Найважливішим чинником розширення співпраці в регіоні визначено 

взаємодію багатосторонніх механізмів, до яких належать такі: Шанхайська 

організація співробітництва (ШОС) [339], Китай – АСЕАН у форматі «10 + 1» 

(десять країн – членів АСЕАН і Китай) [212], Азіатсько-Тихоокеанське 

економічне співробітництво (АТЕС) [200], Економічне співробітництво 

субрегіону Великого Меконгу (СВМ) [271], Центральноазіатське регіональне 

економічне співробітництво (ЦАРЕС) [210], форум Китай – Центрально-Східна 
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Європа (Китай – ЦСЄ) у форматі «16 + 1» (16 держав Центральної та Східної 

Європи і Китай) [376, p. 4-5], форум «Азія – Європа» (АСЕМ) [199], форум 

китайсько-арабської співпраці, діалог Китай – Рада співробітництва арабських 

держав Перської затоки (Китай – РСАДПЗ) [213] та ін.  

На нашу думку, поєднання потенціалів зазначених інтеграційних 

форматів сприятиме вдосконаленню механізму міжнародно-правового 

регулювання МТК «Новий Шовковий шлях». Так, ШОС є важливою 

міжнародною організацією для Китаю з погляду розвитку транспортних мереж 

у Центральній Азії. Китай реалізовує програми ЦАРЕС і СВМ з метою 

розширення географії мереж МТК до бідних прикордонних західних і 

південних провінцій КНР. Наприклад, активізація Китаю у проекті Великого 

Меконгу викликана бажанням посилення просування власних інтересів у 

Південно-Східної Азії. АСЕАН забезпечує розвиток морських мереж МТК 

«Новий Шовковий шлях» у стратегічно важливому регіоні на стику Тихого та 

Індійського океанів.  

У ході реалізації проекту ОПОШ посилюється важливість таких 

міжнародних форумів, як АСЕМ, Китай – ЦСЄ «16 + 1» та РСАДПЗ. Окремої 

уваги заслуговує форум Китай – ЦСЄ «16 + 1», за допомогою якого КНР, 

шляхом зближення із країнами регіону, прагне просувати свої інтереси на рівні 

ЄС. Для визначення основних засад співпраці було проведено чотири саміти. 

На самітах було обговорено основні напрями співпраці, створено Секретаріат зі 

співробітництва між Китаєм і країнами ЦСЄ, прийнято Белградську директиву 

2014 р., яка має безпосередній стосунок до розвитку МТК «Новий Шовковий 

шлях», насамперед через рішення про побудову залізниці між Белградом і 

Будапештом та розширення прямого повітряного сполучення між Китаєм і 

ЦСЄ, узгоджено спрощення митного контролю у торгівлі між Китаєм, 

Македонією, Сербією та Угорщиною [147]. Крім того, у межах МТК «Новий 

Шовковий шлях» було підтримано розвиток швидкісного залізничного 

сполучення від грецького порту Пірей до Будапешта та запропоновано 
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модернізацію балтійських, адріатичних і чорноморських портів в обмін на 

преференційні права китайських компаній.  

Водночас, незважаючи на ефективність багатосторонніх механізмів 

співпраці в межах МТК «Новий Шовковий шлях», варто звернути увагу на 

низку перешкод. Насамперед, ОПОШ є проектом, що складається з досить 

різних країн і регіонів. Правові норми та технічні стандарти одних країн не 

дозволяють Китаю застосовувати ті підходи, які він звик застосовувати 

стосовно інших країн (наприклад, щодо МТК африканських і європейських 

країн). Підвищення інтенсивності міжнародної взаємодії між Китаєм і 

країнами, залученими до МТК «Новий Шовковий шлях», є досить важливим, 

оскільки служить каталізатором міжнародного діалогу стосовно розвитку його 

універсального міжнародно-правового режиму.  

Стратегія розвитку МТК «Новий Шовковий шлях» також орієнтується на 

використання потенціалу двосторонньої співпраці. КНР у пріоритетному 

порядку просуває конструктивні діалоги з країнами вздовж Великого 

Шовкового шляху щодо проектів у галузі інфраструктури та транспортно-

комунікаційного взаємозвʼязку, розширює двосторонню співпрацю в таких 

сферах, як автомагістралі, залізниці та морські порти, а також сприяє 

зміцненню прикордонної взаємодії. Яскравим прикладом такого 

співробітництва є Угода між Китайською Народною Республікою та 

Республікою Індія про співробітництво щодо охорони кордонів, підписана 

23 жовтня 2013 р., у якій були визначені вимоги та норми врегулювання 

сторонами будь-яких інцидентів у зоні спірних територій Гімалаїв у 

майбутньому [206]. Варто зауважити, що хоча угода не має безпосереднього 

стосунку до правового регулювання МТК «Новий Шовковий шлях», усе ж вона 

є важливою з погляду підтримання принципів щодо його розвитку, зазначених 

у Концепції 2015 р. [107]. Прикладом можуть стати двосторонні відносини між 

Китаєм та Іраном щодо зазначеного питання. Так, у січні 2016 р. між країнами 

було підписано міжурядовий меморандум про взаєморозуміння з метою 

заохочення та формування «Морського Шовкового шляху ХХІ ст.» й 
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економічного поясу Іран – Китай [49]. Ще одним прикладом двостороннього 

співробітництва у рамках МТК «Новий Шовковий шлях» можна вважати План 

дій Україна – КНР з реалізації ініціативи спільної побудови «Економічного 

поясу Великого Шовкового шляху» та «Морського Шовкового шляху ХХІ ст.», 

що підписаний у грудні 2017 р. під час візиту віце-премʼєра Державної ради 

Китайської Народної Республіки Ма Кая до України [173, c. 89]. Серед 

важливих пунктів зазначеного плану варто виокремити погодження з 

китайською стороною нових маршрутів руху поїздів із Чженчжоу до 

Словаччини, Польщі й Угорщини транзитом через територію України. 

Значну роль у здійсненні міжнародно-правового регулювання МТК 

«Новий Шовковий шлях» відіграють міжнародні договори регіонального 

характеру. Наприклад, в інтересах поліпшення умов міжнародних 

автомобільних сполучень МТК «Новий Шовковий шлях» у межах ШОС було 

підписано Угоду між урядами держав – членів ШОС про створення 

сприятливих умов для міжнародних автомобільних перевезень від 12 вересня 

2014 р. [159]. Угода передбачає спрощення та гармонізацію документації, 

процедур і вимог, що стосуються міжнародних автомобільних перевезень. 

Створюються додаткові позитивні передумови для збільшення обсягів роботи 

перевізників Шовковим шляхом у напрямі суміжних із регіоном держав, що 

сприятиме збільшенню обсягів експорту автотранспортних послуг. Згідно з 

угодою маршрути і пункти пропуску через державні кордони конкретизуються 

в дод. 1. Він закріплює шість транспортних маршрутів, пʼять з яких проходять 

через територію КНР. Відповідно до ст. 4 перевезення можуть здійснюватися 

без визначення транспортних маршрутів, якщо діє двосторонній або 

багатосторонній договір [159]. В Угоді про створення сприятливих умов для 

міжнародних автомобільних перевезень наголошується на важливості розвитку 

автомобільних мереж МТК та на її відкритості для всіх держав, що мають 

бажання приєднатися до неї. Таким чином, документ встановлює міжнародно-

правовий режим для автомобільних ділянок МТК «Новий Шовковий шлях» у 

межах ШОС. Однак, незважаючи на зазначені позитивні сторони угоди, вона 
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має низку недоліків, насамперед, її дія не поширюється на всю довжину МТК 

«Новий Шовковий шлях» та охоплює лише автомобільний транспорт. 

Варто зауважити, що особливість міжнародно-правового регулювання 

водних ділянок МТК «Новий Шовковий шлях», на відміну від трьох наземних 

відгалужень, полягає в тому, що їхні правові режими є у більшій мірі 

визначеними. Оскільки зазначені ділянки охоплюють як відкрите море 

(Індійський океан, Тихий океан), так і внутрішні морські води (Перську затоку, 

Південно-Китайське море, Середземне море, Балтійське море), то їхнє 

міжнародно-правове регулювання визначається Конвенцією про відкрите море 

1958 р. [234], Конвенцією про територіальне море та прилеглу зону 1958 р. 

[237], Конвенцією про континентальний шельф 1958 р. [231], Конвенцією про 

рибальство й охорону живих ресурсів відкритого моря 1958 р. [225], 

Конвенцією ООН з морського права 1982 р. [365], Європейською угодою про 

міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами 

2000 р. [255], Будапештською конвенцією про договір перевезення вантажів 

внутрішніми водними шляхами 2001 р. та ін. [208].  

Важливим кроком до розвитку МТК «Новий Шовковий шлях» є його 

зближення з МТК «ТРАСЕКА» та євразійським МТК «Північ – Південь». Так, 

МТК «ТРАСЕКА» є мультимодальним МТК, основна мета якого – розвиток 

досконалого міжнародного транспортного сполучення у межах маршрутів 

Великого Шовкового шляху. У контексті МТК «Новий Шовковий шлях» МТК 

«ТРАСЕКА» слід розглядати як оновлену модель співпраці в євразійському 

регіоні, що сприятиме розвитку транспортного сполучення як у регіоні 

Центральної Азії, так і в інших регіонах, розташованих уздовж історичного 

Шовкового шляху. Важливим документом, що регулює його діяльність, є 

«Основна багатостороння угода про міжнародний транспорт щодо розвитку 

коридору Європа – Кавказ – Азія» від 8 вересня 1998 р. [204]. Угода є 

відкритою для приєднання будь-якої держави за згодою всіх її сторін. Україна 

ратифікувала зазначену угоду Законом України від 10 лютого 2000 р. 

№ 1440 III «Про ратифікацію Основної багатосторонньої угоди про 
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міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа – Кавказ – Азія та 

технічних додатків до неї» [127]. Ще одним важливим документом є Угода про 

розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА від 16 червня 2009 р., що 

визначає основні умови здійснення міжнародних мультимодальних перевезень 

між країнами ТРАСЕКА [196]. Угода є особливою для розвитку міжнародних 

транзитних перевезень Новим Шовковим шляхом. Приєднання України до 

угоди є досить важливим, відповідно до розробленого проекту Закону України 

«Про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень 

ТРАСЕКА» [121].  

Водночас фундаментальною основою у процесі зближення між МТК 

«Новий Шовковий шлях» та МТК «ТРАСЕКА» став Меморандум про 

взаєморозуміння, підписаний у вересні 2017 р. у межах бізнес-саміту 

Шовкового шляху [353]. Меморандум належить до важливих кроків у напрямі 

зближення МТК «Новий Шовковий шлях» та МТК «ТРАСЕКА» на основі 

визначення пріоритетів і перспективи співпраці з питань подальшого стійкого 

розвитку євразійського транспортного сполучення. 

Ураховуючи той факт, що один із маршрутів МТК «Новий Шовковий 

шлях» збігається з євразійським МТК «Північ – Південь», є всі підстави для 

подальшого сполучення зазначених напрямків. Це, насамперед, вигідно для 

наземних перевезень з Китаю в ЄС по єдиній митній території Євразійського 

економічного союзу (ЄАЕС) в обхід морського шляху, обтяженого 

територіальними суперечками Китаю із країнами Південно-Східної Азії. Більш 

того, варто вести мову про масштабніше сполучення, ніж на рівні окремих 

мереж МТК, а у межах ЄАЕС і ЕПШП, що загалом відповідає цілям і завданням 

євразійської інтеграції на користь поглиблення виробничої кооперації та 

прагнення створення сучасної масштабної транспортно-логістичної 

інфраструктури. Для Китаю таке сполучення сприятиме регіональній 

стабільності та безперешкодному транзиту вантажів у ЄС, Іран, Індію та країни 

Перської затоки. На сьогоднішній день питання єдиної торгової політики 
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набувають багатостороннього регулювання, тоді як питання правового 

регулювання самого МТК як і раніше залишаються нерозкриті. 

Міжнародно-правове регулювання МТК «Новий Шовковий шлях» на 

сучасному етапі найбільш повно здійснюється на базі Концепції 2015 р. [107] та 

«Концепції співпраці на морі в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях», 

прийнятій у червні 2017 р. Державним комітетом КНР із розвитку і реформ та 

Державним управлінням із питань океану КНР (Концепція 2017 р.) [66]. 

Основною відмінністю між зазначеними документами є те, що Концепція 

2015 р. містить загальні положення щодо ОПОШ, тоді як Концепція 2017 р. 

присвячена питанням МШШ. Так, у Концепції 2017 р. зазначається, що 

«…метою створення «Морського шовкового шляху XXI століття» є сприяння 

встановленню всеосяжних, багаторівневих і широкоаспектних партнерських 

відносин на морі, захист і забезпечення сталого використання морів, океанів і 

морських ресурсів, досягнення гармонії «між людиною і морем», їхнього 

«спільного розвитку», примноження принесеного морем добробуту» [66].  

Варто зауважити, що головною ідеєю водних мереж МТК «Новий 

Шовковий шлях» є створення трьох «…блакитних економічних маршрутів» 

(водних МТК) [66]. Згідно з Концепцією 2017 р. «…магістраль візьме початок 

від економічного коридору Китай – півострів Індокитай, далі через Південно-

Китайське море простягнеться на захід до Індійського океану і зʼєднає 

економічні коридори Китай – Пакистан і Бангладеш – Китай – Індія – Бірма. 

У такий спосіб на міжнародному рівні формується «блакитний економічний 

коридор» Китай – Індійський океан – Африка – Середземне море. Водний МТК 

пройде через Південно-Китайське море і відкриє доступ до Тихого океану, і 

внаслідок спільних зусиль буде створено ще один «блакитний економічний 

коридор», а саме Китай – Океанія – південна частина Тихого океану» [66]. І, що 

дуже важливо, заявлено про прокладання «економічного шляху від Китаю до 

Європи через Північний Льодовитий океан». У Концепції 2017 р. також 

акцентується увага на намірі Китаю здійснювати торгове судноплавство по 

Північному морському шляху. Перевага зазначеного водного МТК головним 
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чином полягає в тому, що він є найкоротшим сполученням між Північно-

Східною Азією і Західною Європою.  

КНР, загалом проявляючи зацікавленість у включенні Північного 

морського шляху до МТК «Новий Шовковий шлях», робить конкретні правові 

кроки зі створення двосторонньої російсько-китайської правової бази в цій  

сфері. На нашу думку, такого двостороннього співробітництва недостатньо і 

необхідне багатостороннє узгодження. Універсальний міжнародний договір не 

лише міститиме уточнення маршрутів, а й міжнародно-правові основи 

співпраці в межах включення Північного морського шляху в МТК «Новий 

Шовковий шлях». 

Таким чином‚ важливу роль у регулюванні МТК «Новий Шовковий 

шлях» відіграють міжнародні організації та форуми (ШОС, Китай – АСЕАН 

«16 + 1», СВМ, АСЕМ, Китай – ЦСЄ «16 + 1» та ін.)‚ які загалом формують 

багатосторонній механізм його міжнародно-правового регулювання. 

Міжнародні організації та форуми, ураховуючи межі їхньої компетенції‚ 

сприяють розвитку співпраці держав у напрямі розвитку МТК «Новий 

Шовковий шлях». Особливе місце в міжнародно-правовому регулюванні МТК 

«Новий Шовковий шлях» займають багатосторонні та двосторонні міжнародні 

договори, а також декларації, концепції, спільні заяви та меморандуми, що 

приймаються між Китаєм та іншими сторонами ОПОШ щодо розвитку 

коридору.  

До основних складових міжнародно-правового регулювання МТК «Новий 

Шовковий шлях» варто віднести такі:  

– правові режими наземних мереж МТК,  

– правові режими водних мереж МТК,  

– правовий режим ТРАСЕКА, МТК «Північ – Південь», ПМШ.  

Зважаючи на специфіку міжнародно-правового регулювання МТК 

«Новий Шовковий шлях», його подальший розвиток, на нашу думку, може 

здійснюватися шляхом розробки універсальної міжнародної багатосторонньої 
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угоди, яка б встановила єдиний міжнародно-правовий режим на всіх його 

ділянках.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. До основних механізмів міжнародно-правового регулювання МТК 

відносяться договірно-правовий та інституційний. Договірно-правовий 

механізм охоплює широкий масив універсальних і регіональних міжнародних 

договорів‚ що регулюють основні питання стосовно функціонування МТК. У 

контексті МТК правовий режим варто розглядати як сукупність правових норм 

і правил‚ що визначають порядок функціонування та використання МТК. 

Ураховуючи специфіку й особливості міжнародно-правового регулювання 

МТК‚ визначено‚ що їхній правовий режим поділяється на міжнародно-

правовий і національно-правовий. Міжнародно-правовий режим МТК охоплює 

свободу судноплавства та свободу транзиту, і, на відміну від національно-

правового режиму, передбачає злагоджене функціонування конкретного МТК 

на основі свободи його використання. Інституційний механізм міжнародно-

правового регулювання МТК сформований з міжурядових і неурядових 

міжнародних організацій, серед яких особливої актуальності в розрізі 

дослідження мають такі: ОСЗ, ОТІФ, ЄКЦА, ІМО – міжурядові, та FIATA, 

МПС, МСАТ, МСЗ – неурядові. До важливих універсальних міжурядових 

транспортних організацій у сфері регулювання МТК входить КВТ ЄЕК ООН, 

завдяки діяльності якого було укладено серію міждержавних угод у зазначеній 

сфері. Функціонування деяких регіональних МТК характеризується 

неконвенційним регулюванням, тобто здійснюється на основі резолюцій 

організацій і конференцій. До таких МТК належать панʼєвропейські міжнародні 

транспортні коридори, зазначені в Критських резолюціях 1994 р. 

2. Визначення особливостей міжнародно-правового регулювання 

сучасних європейських, євразійських та африканських МТК є досить важливим, 

оскільки у їхніх межах найактивніше здійснюються міжнародні перевезення 
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вантажів (пасажирів і багажу). В основу сучасних правових режимів 

європейських МТК покладено норми універсальних і регіональних 

міжнародних договорів‚ які регулюють відносини держав у сфері наземних, 

водних, повітряних і комбінованих перевезень. Маршрути в міжнародних 

угодах закріплені для кожного окремого виду перевезень, оскільки відсутня 

універсальна угода про європейські МТК. Міжнародно-правове регулювання 

зазначених МТК характеризується національно-правовим режимом. Євразійські 

МТК та міжнародні транспортні коридори в межах СНД також 

характеризуються переважно національно-правовим режимом. Фактично, 

міжнародно-правовий режим є тільки у МТК «Північ – Південь», який 

закріплений в Угоді про МТК «Північ – Південь» 2000 р. На поточний момент 

також не існує ефективної системи міжнародно-правового регулювання 

африканських МТК. Існуючий договірно-правовий механізм не забезпечує 

їхнього міжнародно-правового режиму. Водночас міжнародно-правовим 

режимом наділений Північний коридор на основі Угоди про транзит через 

Північний коридор 1985 р.  

3. Міжнародно-правове регулювання МТК «Новий Шовковий шлях» 

здійснюється на основі багатосторонніх механізмів співпраці (ШОС, АТЕС, 

Китай – АСЕАН «10 + 1», СВМ, ЦАРЕС, форум Китай – ЦСЄ, форум Китай – 

РСАДПЗ та ін.), багатосторонніх і двосторонніх договорів та інших форм 

співробітництва (декларацій, концепцій, спільних заяв, меморандумів), які 

визначають основні засади його функціонування. Основними документами, що 

містять основоположні засади міжнародно-правового регулювання  наземних і 

морських ділянок МТК, є Концепція 2015 р. та Концепція 2017 р. Однак досі не 

прийнято універсальної угоди про МТК «Новий Шовковий шлях», яка б 

встановила та закріпила його міжнародно-правовий режим. Загалом зазначений 

МТК характеризується національно-правовим режимом, хоча його морські 

мережі підпадають під міжнародно-правовий режим. До пріоритетних напрямів 

міжнародно-правового співробітництва держав у рамках МТК «Новий 

Шовковий шлях» варто також віднести зближення з МТК «ТРАСЕКА», 
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євразійським МТК «Північ – Південь» та ПМШ. Зокрема‚ основним завданням 

міждержавної транспортної кооперації є вироблення універсальної міжнародної 

угоди, яка врахувала б особливості всіх мереж МТК «Новий Шовковий шлях» і 

сприяла забезпеченню його сталого розвитку та функціонування. 
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РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ 

 

3.1. Шляхи вдосконалення міжнародно-правового регулювання 

мультимодальних і транзитних перевезень 

міжнародними транспортними коридорами 

 

На сьогоднішній день питання вдосконалення міжнародно-правового 

регулювання МТК перебувають у центрі уваги більшості країн, насамперед у 

звʼязку з розвитком міжнародних мультимодальних перевезень та поступовою 

еволюцією унімодальних МТК у мультимодальні. Специфіка правового 

регулювання МТК полягає в тому, що їхні окремі ділянки виходять за межі 

державної території, за межі дії національного права, і такі МТК підпадають під 

міжнародно-правове регулювання. Як зазначає Е. Алієв, «Транспортні 

відносини в період глобалізації перетворюються в єдиний світовий 

транспортний простір, що вимагає перегляду всіх транспортних конвенцій для 

їхнього удосконалення та модернізації з метою глибокої універсалізації та 

уніфікації» [3, c. 22–23]. Розвиток МТК, особливо у XXI ст., передбачає 

вдосконалення їхніх правових режимів і технічних основ для злагодженого 

функціонування та забезпечення конкурентоспроможності на міжнародному 

ринку транспортних послуг.  

Злагоджене функціонування МТК відкриває додаткові можливості для 

здійснення міжнародного транзиту, як унімодальними, так і мультимодальними 

МТК. Відмінності у правових режимах МТК, насамперед євразійських та 

африканських, призводять до неефективності їхнього використання через 

наявність митних барʼєрів, відсутність безпеки перевезень та інші фактори, що 

сповільнюють та ускладнюють міжнародні транспортні перевезення, передусім 

міжнародну транспортну кооперацію.  
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Варто погодитися з думкою Д. Семенова, який зауважує, що «…на 

поточний момент не існує ефективної системи правового регулювання 

євразійських континентальних МТК» [138, c. 351]. На наше переконання такої 

досконалої системи не існує і щодо інших МТК, насамперед щодо 

африканських МТК, та у меншій мірі щодо європейських. Пріоритетним 

завданням поліпшення функціонування МТК у короткостроковій перспективі є 

вироблення їхнього універсального міжнародно-правового режиму. Водночас 

історія розвитку правового регулювання європейських, євразійських та 

африканських МТК доводить, що таке завдання є досить складним і не завжди 

успішним. Дійсно, удосконалення міжнародно-правового регулювання МТК 

вимагає реалізації широкого спектра послідовних заходів, таких як узгодження, 

спрощення та стандартизація транзитних процедур, міжнародної документації 

тощо. З огляду на це великого значення набувають питання міжнародної 

транспортної співпраці, яка є основою розвитку досконалого міжнародно-

правового регулювання провідних МТК XXI ст. 

Особливої актуальності в сучасних умовах набуває питання вироблення 

універсального міжнародно-правового режиму мультимодальних МТК, що 

включають систематизований перелік паралельних маршрутів із 

комбінованими видами транспорту та, разом з тим, керуються різними 

правовими режимами. Більшість сучасних мультимодальних МТК невизначені 

з погляду міжнародно-правового регулювання та досить складні в управлінні. 

Це проявляється у тому, що у визначенні правових режимів мультимодальних 

МТК немає чітких рамок, оскільки вони поєднують правові режими 

унімодальних МТК. Інакше кажучи, у загальному розумінні мультимодальні 

МТК є узгодженими міжнародними маршрутами, щодо яких встановлюються 

різні правові режими. Однак в ідеальному варіанті такі МТК мають підпадати 

під універсальний міжнародно-правовий режим, який би контролював усі етапи 

перевезення (наприклад, коридор, що зʼєднує Непал з Аравійським морем має 

підпадати під визначений міжнародно-правовий режим).  
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Існує кілька основних причин того, чому в межах МТК – чи то 

унімодальних, чи мультимодальних – краще розвивати міжнародно-правовий 

режим. По-перше, міжнародно-правовий режим МТК сприяє уніфікації різних 

правових режимів наземних, водних і повітряних мереж МТК та є 

раціональним рішенням XXI ст. Безперечно, питань не виникає щодо 

міжнародних територій спільного використання, особливо щодо відкритого 

моря та повітряного простору у його межах. Науковці Л. Тимченко та 

В. Кононенко зазначають: «…за своєю юридичною природою це такі простори, 

на які не поширюється суверенітет жодної держави, вони перебувають у 

спільному користуванні людства» [149, c. 184]. Водночас ситуація зовсім інша 

щодо МТК: їхнє правове регулювання здійснюється країнами, які входять до 

конкретного міжнародного транспортного коридору. У загальному масиві 

міжнародно-правового регулювання, що стосується транспортної сфери взагалі 

й окремих мереж МТК, вагоме місце займає регулювання відносин держав 

щодо низки ключових транспортних аспектів стосовно окремих видів МТК, 

серед яких правове забезпечення морських, річкових, автомобільних, 

залізничних, повітряних МТК. Однак міжнародні договори, що встановлюють 

міжнародно-правовий режим конкретного МТК разом із прописаними в ньому 

маршрутами, технічними, технологічними й інфраструктурними 

характеристиками, практично відсутні. Невизначеність міжнародно-правового 

режиму МТК означає невизначеність щодо використання маршрутів при 

організації міжнародних перевезень. 

По-друге, міжнародно-правовий режим МТК є ефективним способом 

урегулювання проблем під час мультимодальних перевезень мережами МТК, 

зокрема, і з погляду встановлення єдиного режиму відповідальності, чинного на 

глобальному рівні. Міжнародні мультимодальні перевезення пов’язані із 

численними проблемами, наприклад, із визначенням законодавства, яке має 

застосовуватися до конкретної транспортної операції в тих випадках, коли 

використовуються кілька видів транспорту, що охоплюються різними 

режимами відповідальності. Використання в рамках міжнародних перевезень 
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мережами МТК декількох видів транспорту часто призводить до «зіткнення» 

міжнародних конвенцій, що регулюють перевезення одним переважним видом 

транспорту. Це призводить до «зіткнення» різних правових режимів та до 

проблем визначення відповідальності за завдання шкоди під час міжнародних 

мультимодальних перевезень. Міжнародні конвенції не вирішують усіх 

складних питань, що з’являються під час здійснення міжнародних 

мультимодальних перевезень. Насамперед, така ситуація виникає у зв’язку з 

прив’язаністю правових режимів лише до певного виду перевезень та 

призводить до використання різних правил для регулювання ключових питань 

у межах МТК.  

По-третє, міжнародно-правовий режим МТК характеризується наявністю 

єдності приватноправового та публічно-правового режимів – це означає, 

насамперед, універсальне міжнародно-правове регулювання транспортних 

відносин, що пов’язане з переміщенням вантажів (пасажирів і багажу) та 

забезпеченням для їхнього здійснення надійних і постійно функціонуючих 

мереж МТК на основі використання різних видів транспорту. Міжнародні 

перевезення мережами МТК без поєднання приватноправового та публічно-

правового режимів ускладняються низькою ефективністю МТК із 

неврегульованими митними процедурами, інфраструктурними, технічними та 

технологічними аспектами. Зазначені види регулювання у сукупності 

формують злагоджений комплекс, який має в ролі загального предмета 

регулювання міжнародні транспортні відносини з приводу функціонування 

МТК.  

Четвертий аргумент полягає у використанні єдиних електронних 

документів із відстеженням графіку руху вантажів (прийняття вантажу, його 

супровід та кінцева передача) [371, p. 42]. Під час міжнародних перевезень 

вантажів важлива роль має відводитись інформаційній взаємодії, що сприяє 

підвищенню інформованості всіх учасників транспортного процесу. 

Використання уніфікованих електронних документів має велике значення в 
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підвищенні ефективності міжнародних перевезень мережами МТК, а також 

координації таких перевезень за рахунок раціонального планування.  

Так, у межах багатьох сучасних МТК, особливо на африканському 

континенті, використовують документи в паперовій формі, що породжує 

затримки під час міжнародних перевезень. Паперова документація не в змозі 

забезпечити злагоджене функціонування сучасних МТК. Перехід на електронну 

документацію сприятиме спрощенню процедур торгівлі та полегшенню 

міжнародних перевезень мережами МТК. Міжнародно-правовий режим МТК 

здатен сприяти єдиному інформаційному простору, що дозволить підняти на 

вищий рівень організацію взаємодії різних МТК.  

По-пʼяте, питання вдосконалення міжнародно-правового регулювання 

МТК особливо гостро зачіпає неприбережні країни, насамперед африканські та 

центральноазіатські, які внаслідок великих відстаней від моря і необхідності 

транзиту через сусідні країни потребують комплексних підходів до вироблення 

універсального міжнародно-правового режиму МТК, який би врегульовував 

низку суперечливих питань (наприклад, процедуру перетину кордонів, 

непропорційно високі витрати, пов’язані із транспортуванням і торговими 

операціями тощо). Чим далі розташована країна, що не має виходу до моря, від 

узбережжя, тим більше вона програє від порівняно великих витрат на 

міжнародні перевезення. Однак, якщо неприбережну країну пов’язують з 

іншими країнами судноплавні внутрішні водні шляхи та вона має необхідну 

наземну інфраструктуру, то гострота проблеми, що полягає у географічній 

віддаленості, набагато знижується. З іншого боку, існує ще одна площина 

проблеми – це правове регулювання міжнародних перевезень транзитними 

МТК, до якого необхідний також скоординований підхід. Незважаючи на 

власне наявну низку міжнародних документів, що регулюють питання 

транзиту, серед яких Барселонська конвенція 1921 р. [217], Нью-Йоркська 

конвенція 1965 р. [238], Конвенція ООН з морського права 1982 р. [365], 

Конвенція МДП 1975 р. [244] та низка інших, на сьогодні не існує єдиної 

універсальної міжнародної конвенції, яка б регламентувала умови і порядок 
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здійснення транзиту двома і більше видами транспорту. Так, Конвенція МДП 

1975 р. [244], яку нині використовують у понад 50 країнах Європи, Центральної 

Азії та Близького Сходу, дає можливість перетинати кордони при міжнародних 

і транзитних перевезеннях без виконання складних процедур і відповідних 

витрат, однак лише під час здійснення перевезень автомобільними ділянками 

МТК. Варто зауважити, що відповідно до ст. 125 Конвенції ООН з морського 

права 1982 р. [365] для врегулювання конкретних питань, що виникають для 

реалізації прав неприбережних країн на доступ до моря і від моря та на свободу 

транзиту, повинні бути укладені відповідні двосторонні транзитні угоди 

незалежно від права доступу до моря. У зазначеній Конвенції була вилучена 

«взаємність» як обовʼязкова умова сухопутного транзиту, що стало 

нововведенням щодо попередніх конвенцій. Таким чином, неприбережні країни 

повністю залежать від МТК, тому міжнародні перевезення у їхніх межах мають 

здійснюватися вільно і безперешкодно, без будь-яких адміністративних чи 

митних затримок. Ключовим елементом злагодженого функціонування 

сучасних МТК є створення таких умов, що сприятимуть розвитку співпраці 

митних й інших органів у країнах транзиту та країнах, що не мають виходу до 

моря, або в межах одного регіону. 

Окремої уваги заслуговує питання міжнародно-правового регулювання 

мультимодальних перевезень мережами МТК як основного виду міжнародних 

перевезень в умовах інтенсифікації глобальної транспортної кооперації. Так, 

під час вироблення універсального міжнародно-правового режиму МТК має 

також враховуватися питання мультимодальних перевезень. Варто зауважити, 

що вперше питання правового регулювання мультимодальних перевезень 

почали обговорювати в другій половині XX ст. на Стокгольмській конференції 

Міжнародної торгової палати [330]. На той час вони так і не отримали 

раціонального вирішення через недостатній рівень поширення перевезень 

різними видами транспорту, відповідно низькою зацікавленістю країн у 

зазначеному питанні. Спроби правового регулювання мультимодальних 

перевезень продовжувалися Міжнародним інститутом уніфікації приватного 
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права (УНІДРУА) в 1930-х рр. [330]. Однак особливої актуальності це питання 

набуло у другій половині ХХ ст. у звʼязку з поширенням процесів 

контейнеризації, тобто початком модернізації та уніфікації транспортних 

засобів для перевезення контейнерів. Отже, вироблення універсальної конвенції 

із подальшим розвитком мультимодальних перевезень вважалося все більш 

важливим. Так, у 1969 р. на Токійській конференції Міжнародного морського 

комітету був розроблений проект міжнародної конвенції про мультимодальні 

перевезення, відомий як Токійські правила [264, p. 96]. Слід наголосити, що ще 

в Токійських правилах було зроблено акцент на важливості наявності оператора 

мультимодального перевезення, тобто особи, яка відповідає за виконання 

обов’язків щодо реалізації послуги, яку вона взяла під  відповідальність. 

Зважаючи на те, що прийняті документи не врегульовували всіх питань, 

пов’язаних із перевезеннями двома і більше видами транспорту, під егідою 

ЮНКТАД було розроблено Конвенцію ООН 1980 р., яка стала найбільш 

повним документом, що регулює мультимодальні перевезення вантажів [363]. 

У ст. 1 Конвенції ООН 1980 р. надається визначення таких термінологічних 

понять, як «міжнародні змішані перевезення», «оператор змішаного 

перевезення», «договір змішаного перевезення», «документ змішаного 

перевезення», «вантаж» [363]. Відповідно до Конвенції ООН 1980 р. 

міжнародне змішане перевезення означає транспортування вантажів 

щонайменше двома різними видами транспорту на підставі договору змішаного 

перевезення з місця в одній країні, де вантажі підпадають під контроль 

оператора міжнародного перевезення, до зазначеного місця доставки в іншій 

країні. Під поняттям «оператор змішаного перевезення», що є важливим при 

здійсненні такого виду перевезень, розуміють будь-яку особу, яка діє від 

власного імені або через іншу особу та, укладаючи договір змішаного 

перевезення, діє як сторона договору і приймає на себе відповідальність за 

виконання договору [363].  

Важливим внеском Конвенції ООН 1980 р. у розвиток правового 

регулювання мультимодальних перевезень можна вважати закріплення нової 
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єдиної системи відповідальності оператора за вантаж із моменту прийняття 

вантажу до його кінцевої видачі. Унаслідок того, що більшість держав, які 

підписали зазначену Конвенцію, так і не ратифікувала її, чинності вона так і не 

набула. У звʼязку з цим, за ініціативи ЮНКТАД спільно з Міжнародною 

торговельною палатою (МТП) була створена Робоча група, що підготувала 

Правила ЮНКТАД/МТП в 1991 р., які набрали чинності лише з 1 січня 

1992 р. [40]. У 1995 р. правила були переглянуті. Відповідно до ст. 13 Правил 

ЮНКТАД/МТП, їхнє використання обмежене рамками: положення Правил 

діють лише, якщо вони не суперечать обов’язковим положенням міжнародних 

конвенцій і національного законодавства у сфері мультимодальних 

перевезень [40, с. 623]. Правила не лише містять визначення транспортних і 

зовнішньоторговельних понять, а також встановлюють межі відповідальності 

експедитора (визначеного перевізника), визначають його зобов’язання, 

встановлюють відповідальність вантажовідправника тощо. Якщо порівняти 

Правила ЮНКТАД/МТП та Конвенцію ООН 1980 р., то стає очевидним, що 

Правила можуть використовуватися і при унімодальних міжнародних 

перевезеннях. Однак, зазначений факт не є перевагою, оскільки ставить під 

сумнів їхню першочергову направленість на регулювання міжнародних 

мультимодальних перевезень. До позитивних нововведень Правил 

ЮНКТАД/МТП варто віднести електронний обмін даними, що при здійсненні 

міжнародних мультимодальних перевезень має особливе значення, оскільки 

спрощує процедуру таких перевезень. Ще однією відмінною рисою є 

визначення розміру відшкодування: у Правилах ЮНКТАД/МТП розмір 

відшкодування визначається за вартістю вантажу в місці і під час його 

доставки, а в Конвенції ООН 1980 р. – щодо місця та часу відправлення.  

Вагомий внесок у розвиток правового регулювання мультимодальних 

перевезень зроблено шляхом упровадження уніфікованих мультимодальних 

документів (наприклад, транспортної накладної, експедиторського сертифікату 

тощо), сумісно представлених ФІАТА [298] та Балтійською і міжнародною 

морською радою (БІМКО) [62]. Так,
.
 основною метою створення та практичної 
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реалізації документів ФІАТА є уніфікація процедур переміщення товарних і 

транспортних засобів під час міжнародних перевезень, а також стандартизація 

документарних процесів та операцій для міжнародної торгівлі. Документи 

ФІАТА є своєрідними уніфікованими прикладами експедиторських документів, 

відхід від форм яких не допускається та робить їх недійсними (необоротна 

мультимодальна транспортна накладна ФІАТА 1996 р., експедиторський 

сертифікат перевезення ФІАТА 1959 р. тощо [298]). Це пояснюється 

насамперед тим, що всі документи ФІАТА мають визначену бланкетну форму, 

причому кожен документ є підтвердженням укладання договору щодо тих 

функцій експедитора, які засвідчують конкретний документ ФІАТА. Також 

ФІАТА визначається як формальна система договірних відносин між клієнтом 

й експедитором. БІМКО, зі свого боку, сприяє проведенню комерційних 

операцій, шляхом розробки стандартних морських контрактів і положень, а 

також надання якісної спеціалізованої інформації у зазначеному напрямі [62]. 

Також організація займається питаннями спрощення процедур торгівлі, 

гармонізацією стандартних контрактів морської галузі, виробництвом нових 

стандартних форм контракту, переглядом існуючих положень. Підхід БІМКО 

до розвитку й оновлення морських договорів і положень допомагає знизити 

ймовірність виникнення суперечок із приводу їхнього тлумачення. 

Варто наголосити, що на сучасному етапі під час здійснення міжнародних 

мультимодальних перевезень зазвичай керуються галузевими конвенціями, 

оскільки документи ФІАТА та БІМКО забезпечують лише документальну 

площину питання, а універсальна міжнародна конвенція, яка б регулювала 

мультимодальні перевезення, досі не набула чинності.  

До міжнародних документів, що регулюють перевезення переважно 

одним видом транспорту (автомобільним, залізничним, морським, річковим, 

повітряним) та у взаємній комбінації часто використовуються під час 

міжнародних мультимодальних перевезень, належать такі: Конвенція про 

договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів від 19 травня 

1956 р. (КДПВ) [232], КОТІФ/ЦІМ [218], УМВС [170], Варшавська конвенція 
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1929 р. [222], Монреальська конвенція 1999 р. [221], Гаазькі правила 1924 р. 

[294], Протокол про зміну міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил 

про коносамент від 23 лютого 1968 р. (Гаазько-Вісбійські правила 1968 р.) [344, 

p. 83], Гамбурзькі правила 1978 р. [364], КПВВ [208], Конвенція ООН про 

договори міжнародного перевезення вантажу повністю або частково морем від 

11 грудня 2008 р. (Роттердамські правила 2008 р.) [351]. Отже, зазначені 

міжнародні конвенції у більшій чи меншій мірі поширюють сферу свого 

застосування, зокрема, на мультимодальні відносини. Однак основне питання 

полягає в тому, наскільки ефективне застосування конвенцій, що регулюють 

міжнародні перевезення одним видом транспорту, також для регулювання 

міжнародних мультимодальних перевезень.  

До основних завдань КДПВ [232] належить регулювання міжнародних 

перевезень вантажів автомобільним транспортом, коли місце прийняття 

вантажу для перевезення і місце, передбачене для доставки, розміщуються у 

двох різних країнах, із яких хоч одна є договірною країною. Отже, КДПВ 

регулює міжнародні перевезення автомобільними ділянками МТК та 

поширюється на міжнародні мультимодальні перевезення вантажів на етапі 

використання автомобільного транспорту. Відповідно до п. 1 ст. 2 КДПВ вона 

застосовується до всього міжнародного мультимодального перевезення, якщо 

під час певного етапу перевезення транспортний засіб, що містить вантаж, 

перевозиться морем, залізницею, внутрішнім водним шляхом або повітряним 

транспортом без перевантаження [232]. Іншими словами, наземний 

транспортний засіб не має розвантажуватися під час перевезення іншим видом 

транспорту, зокрема морським, залізничним та повітряним. Таке перевезення 

передбачає застосування єдиного договору, хоч уточнення зазначеного питання 

в Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів 

упускається.  

Досить важливими положеннями, які ще раз підтверджують 

спрямованість КДПВ на регулювання автомобільних перевезень, а не 

мультимодальних, на нашу думку, є такі. Якщо будь-яка втрата чи 



149 

пошкодження вантажу, а також затримка його доставки здійснені іншим видом 

транспорту, і не спричинені діями автомобільного перевізника, а відбулися під 

час інших видів перевезень у межах мультимодальної операції, то 

відповідальність автомобільного перевізника визначається не КДПВ, а у спосіб, 

яким би вона визначалась, якби договір перевезення вантажу був укладений 

відправником виключно з перевізником іншим видом транспорту згідно з 

умовами, визначеними законодавством про перевезення вантажу цим видом 

транспорту. Водночас у КДПВ наголошується: якщо такі умови відсутні, то 

відповідальність автомобільного перевізника визначається саме нею. 

Так само як КДПВ регулює мультимодальні перевезення на етапі 

перевезення автомобільним транспортом, КОТІФ/ЦІМ [647] та УМВС [650] 

регулюють етап, здійснюваний залізничним видом транспорту. Водночас 

географічні рамки застосування КДПВ більш обширні, оскільки на залізничний 

сектор доводиться два режими регулювання. Нині 39 країн Європи, Азії та 

Африки (Австрія, Албанія, Алжир, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, 

Велика Британія і Північна Ірландія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірак, 

Іран, Ірландія, Іспанія, Італія, Ліван, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, 

Македонія, Марокко, Монако, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, 

Румунія, Сирія, Словаччина, Словенія, Туніс, Туреччина, Фінляндія, Франція, 

Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія) перебувають у залізничній правовій 

системі, під загальною назвою КОТІФ/ЦІМ, тоді як країни Східної Європи, Азії 

та республіки, що входили до складу СРСР (Албанія, Азербайджан, Болгарія, 

Білорусь, Вʼєтнам, Угорщина, Іран, Грузія, Китай, Казахстан, Киргизія, 

Північна Корея, Литва, Латвія, Монголія, Молдова, Росія, Польща, Туркменія, 

Таджикистан, Україна, Узбекистан, Естонія) – в іншій системі, під загальною 

назвою УМВС. Україна також залучена до КОТІФ/ЦІМ із 2005 р., але лише 

ділянками залізничних мереж МТК, які мають виходи на залізниці Польщі, 

Словаччини, Угорщини та Румунії.  
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Варто наголосити, що ні КОТІФ/ЦІМ, ні УМВС не встановлюють 

заборони на участь у двох конвенціях одночасно, тому деякі країни є 

учасницями двох конвенцій (наприклад, Болгарія, Литва, Польща).  

Положення КОТІФ/ЦІМ застосовуються, якщо міжнародне перевезення, 

що є предметом єдиного договору, охоплює, крім залізничного перевезення 

через кордон, ще й автомобільні перевезення або перевезення внутрішніми 

судноплавними лініями всередині залучених країн. Так, КОТІФ/ЦІМ 

застосовується до міжнародного перевезення, де, крім залізничного 

перевезення, є морський етап, якщо такий етап перевезення здійснюється у 

межах лінії, що міститься в переліку, передбаченому додатками до конвенції. 

КОТІФ/ЦІМ застосовується до міжнародних перевезень між її договірними 

сторонами навіть у разі транзиту через треті країни, а також у випадку, коли 

договірною стороною є тільки одна держава, чи то місце прийняття товару або 

місце доставки. УМВС діє тільки щодо перевезень залізничними лініями країн, 

які є її учасницями, зокрема і для цілей транзиту. У випадку, коли УМВС не 

застосовується у країні походження або у країні призначення товару і якщо 

перевезення здійснюється залізницями принаймні двох країн-учасниць, то за 

відсутності інших угод про пряме міжнародне залізничне вантажне сполучення 

(насамперед, КОТІФ/ЦІМ) діє відповідний транзитний тариф. 

Варто зауважити, що наявність двох правових систем у галузі 

залізничного транспорту значно ускладнює міжнародні перевезення 

залізничними ділянками МТК. Суть таких ускладнень, насамперед, полягає в 

тому, що КОТІФ/ЦІМ та УМВС не є взаємодоповнюючими системами, 

оскільки побудовані на різних правилах та не піддаються об’єднанню.  

Повітряні ділянки МТК під час здійснення мультимодальних перевезень 

регулюються Варшавською конвенцією 1929 р. [222] і Монреальською 

конвенцією 1999 р. [221]. Наявність двох різних правових режимів 

міжнародних повітряних перевезень, як і у випадку із залізничними 

перевезеннями, породжує питання про розмежування сфери їхньої дії.  
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Так, у ст. 55 Монреальської конвенції 1999 р. йдеться, що приєднання 

країни до неї не повинно створювати прогалини у міжнародно-правовому 

регулюванні міжнародних перевезень, які здійснюються між країнами, якщо 

одна з них досі не стала учасницею цієї Конвенції [221]. Приєднання держави 

до Монреальської конвенції 1999 р. не означає автоматичного виходу такої 

держави з Варшавської конвенції 1929 р. Нині спільно діють дві системи. 

Загалом обидві конвенції є досить близькими, Монреальська конвенція 

1999 р. [221] перейняла принципи, структуру й особливості Варшавської 

конвенції 1929 р. [222]. Наприклад, «міжнародне перевезення» в обох 

конвенціях означає перевезення «…при якому місце відправлення і місце 

призначення незалежно від того, чи є перерва у перевезенні або 

перевантаженні, розташовані або на території двох держав-учасниць, або на 

території однієї й тієї ж держави-учасниці, якщо узгоджена зупинка 

передбачена на території іншої держави, навіть якщо ця держава не є 

державою-учасницею. Перевезення без такої зупинки між двома пунктами, 

розташованими на території однієї і тієї ж держави-учасниці, не розглядається в 

розумінні цієї конвенції як міжнародне» [221, 222].  

Отже, Варшавська конвенція 1929 р. і Монреальська конвенція 1999 р. 

містять уточнення щодо того, яке перевезення є міжнародним, наголошуючи, 

що в деяких випадках під дію міжнародних конвенцій може підпадати і 

перевезення в межах однієї країни. Так, відповідно до ст. 31 Варшавської 

конвенції 1929 р. [222] і ст. 38 Mонреальської конвенції 1999 р. [221], у разі 

поетапного виконання міжнародного перевезення частково повітряним і 

частково будь-яким іншим видом транспорту, правила даних міжнародних 

документів застосовуються лише до повітряного етапу перевезення.  

Однак існують і відмінності щодо мультимодальних перевезень між 

двома конвенціями. Основною відмінною рисою Варшавської конвенції 1929 р. 

є те, що вона застосовується з моменту прибуття вантажу в аеропорт вильоту і 

до тих пір, поки вантаж не досягне аеропорту призначення.  
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Міжнародно-правове регулювання мультимодальних перевезень на етапі 

застосування водного транспорту переважно здійснюється Гаазькими 

правилами 1924 р. [294], Гаазько-Вісбійськими правилами 1968 р. [344], 

Гамбурзькими правилами 1978 р. [364], КПВВ [208] та Роттердамськими 

правилами 2008 р. [351]. 

КПВВ, Гаазькі правила 1924 р. та Гаазько-Вісбійські правила 1968 р. 

призначені для регулювання міжнародних перевезень водними ділянками МТК 

та переважно орієнтовані на один водний вид транспорту. Гамбурзькі правила 

1978 р. містять конкретні посилання на мультимодальні перевезення. Так, 

відповідно до п. 6 ст. 1 договір, що охоплює перевезення морем, а також 

перевезення будь-яким іншим способом, розглядається як договір морського 

перевезення для цілей цієї конвенції лише в тій мірі, у якій він відноситься до 

перевезення морем [364]. Гамбурзькі правила 1978 р. визнають реальність 

договору мультимодального перевезення. У них визначається, що договір 

морського перевезення вантажу може також передбачати перевезення деякими 

іншими транспортними засобами, залишаючись при цьому договором 

морського перевезення. Іншими словами, умови договору мультимодального 

перевезення і договору морського перевезення не вважають 

взаємовиключними.  

Для правового регулювання перевезень вантажів у змішаному сполученні 

за участю морського транспорту можуть бути використані положення 

Роттердамських правил 2008 р., які було розроблено в межах Комісії ООН з 

прав міжнародної торгівлі  (ЮНСІТРАЛ) і прийнято у 2008 р. на 63-й сесії 

Генеральної Асамблеї ООН [304, p. 413–466; 351]. Водночас зазначені правила 

не кваліфікуються як повномасштабний мультимодальний транспортний 

режим, оскільки обмежені рамками контрактів на перевезення вантажів 

(поєднання морського етапу перевезення з будь-яким іншим етапом, як це 

визначено у ст. 1.1 «wet multimodal transport») [351].  

Професор А. Калпін, аналізуючи Роттердамські правила 2008 р., 

підкреслює два можливих варіанти визначення відповідальності за збитки: 
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перший – відповідальність лежить на перевізнику, який має право розподілити 

її між співперевізниками (право предʼявлення регресного позову про 

відшкодування); другий – відповідальність поділяється рівномірно між 

співперевізниками [53, c. 88]. При встановленні відповідальності перевізника та 

співперевізників спостерігається низка складнощів, оскільки вона визначається 

за нормами міжнародного договору, що регулює унімодальний транспорт, або 

ж за нормами внутрішнього законодавства. А. Калпін справедливо стверджує: 

«…таке транспортування ставить у незручне становище вантажоодержувача, 

оскільки саме він має встановити, на якому етапі транспортування завдано 

збиток» [53, c. 88].  

Водночас вважаємо за доцільне погодитись з думкою Н. Бутакової, яка 

зауважує, що «…хоча Роттердамські правила 2008 р. певною мірою визначають 

правовий режим мультимодальних перевезень, усе ж вони не зачіпають 

питання ідентифікації відповідальності перевізника на всій довжині шляху» 

[19, с. 44–46]. Дійсно, можна зробити висновок, що зазначені Правила є певним 

альтернативним мультимодальним транспортним режимом: компромісне 

рішення між традиційним підходом до перевезення «із порту в порт» і 

«мультимодальним регулюванням». 

Що стосується питань відповідальності перевізника за пошкодження 

обʼєктів доставки, немає єдиної виробленої системи, замість цього існують 

регіональні та договірні угоди (у межах Андського співтовариства – Рішення 

№ 331 Андського співтовариства від 4 березня 1993 р., змінене рішенням № 393 

від 9 липня 1996 р.: «Міжнародний мультимодальний транспорт»; у межах 

Асоціації латиноамериканської інтеграції – Угода про міжнародний 

мультимодальний транспорт, 1996 р. та ін. [337, c. 8].  

На Близькому Сході також проводилась активна робота щодо уніфікації 

правового регулювання мультимодальних перевезень мережами МТК. Так, 

Економічною та соціальною комісією ООН для Західної Азії було підготовлено 

проект угоди про міжнародні мультимодальні перевезення вантажів в 

арабському Машреку [278, p. 10].  
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Таким чином, розрізнені особливості міжнародно-правового регулювання 

мультимодальних та транзитних перевезень не здатні сприяти злагодженому 

функціонуванню МТК. Еволюція міжнародних перевезень одним видом 

транспорту в мультимодальні перевезення так і не сприяла розвитку їхнього 

міжнародно-правового регулювання. Міжнародне співтовариство протягом 

багатьох років намагалось виробити універсальний правовий механізм 

регулювання мультимодальних перевезень, проте всі спроби зазнавали краху. 

Водночас було прийнято кілька міжнародно-правових документів, які містять 

положення, спрямовані на регулювання міжнародних транзитних перевезень. 

Управління міжнародними мультимодальними та транзитними перевезеннями в 

межах МТК полягає у залученні різних сторін до спільної розробки планів та 

реалізації заходів, які, у багатьох випадках, досить складні, оскільки стосуються 

широкого контексту відносин між країнами.  

 

3.2. Пропозиції щодо вдосконалення міжнародно-правового регулювання 

міжнародних транспортних коридорів 

 

У міжнародних транспортних відносинах проблематика міжнародного 

управління МТК, на наш погляд, набуває пріоритетного значення. Пояснюється 

це тим, що розвиток сучасних МТК полягає не лише в модернізації 

транспортних мереж переважно шляхом підвищенні якості інфраструктури, а й 

в удосконаленні міжнародно-правового регулювання МТК. Дійсно, міжнародне 

співтовариство може отримати неабияку вигоду від МТК із налагодженим 

механізмом міжнародно-правового регулювання, що проявиться, насамперед, у 

спрощенні транзитних перевезень і комплексних мультимодальних перевезень 

територіями залучених країн із використанням різних видів транспорту.  

Ще У. Гаррісон зазначив, що «…епохальні прогалини у транспортних 

відносинах, спричинені відсутністю системних можливостей, стали 

першопричинами становлення сучасних регіональних і світових транспортних 

систем» [270, p. 42]. Унікальність надання сучасним МТК конвенційного 
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регулювання полягає також в тому, що таке регулювання забезпечить 

злагоджене використання трубопровідних, водних, сухопутних та повітряних 

мереж транспортних коридорів.  

Варто погодитись із думкою Ж.-П. Родріге, який слушно зазначає: 

«…багаторівневість МТК породжує необхідність чіткої просторової 

організації» [332, p. 38]. Актуальність проблеми особливо проявляється в тому, 

що нині міжнародно-правове регулювання МТК не охоплює їхніх специфічних 

особливостей, таких як географія проходження маршруту і комбінація різних 

видів транспорту, якими здійснюються міжнародні перевезення вантажів 

(пасажирів і багажу) та якими визначають маршрути МТК. Слід ураховувати, 

що розвиток наземних, повітряних та мультимодальних МТК, на відміну від 

більшості водних мереж МТК, що проходять відкритим морем, вимагає 

здійснення міждержавних погоджень. Такі домовленості усувають митні 

барʼєри, знижують транспортні витрати, сприяють безперебійному транзиту, 

забезпечують безпеку перевезень, що стимулює міжнародну кооперацію між 

країнами та створює передумови для розвитку глобального транспортного 

співробітництва. 

Необхідно звернути увагу, що міжнародно-правове регулювання водних 

мереж МТК залежить від категорії морських просторів, у межах яких вони 

проходять. Водні мережі МТК, що проходять територією прибережної держави, 

у межах якої діє її суверенітет (внутрішні води, територіальне море) та 

частиною території, що не входить до її складу, але підлегла її юрисдикції 

(виключна економічна зона, прилегла зона, континентальний шельф) у 

більшості випадків характеризуються національно-правовим режимом, хоча 

окремі водні МТК, що пролягають у межах міжнародних проток, каналів та рік, 

мають міжнародно-правові режими. Водночас водні мережі МТК, що 

проходять відкритим морем, яке не підлегле суверенітету та юрисдикції будь-

якої держави, регулюються винятково міжнародно-правовим режимом. 

Чорноморські протоки належать до одних із найважливіших водних 

коридорів, що зʼєднують Чорне та Середземне моря і Босфор, оскільки через 
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них здійснюється єдиний вихід із Чорного моря в Середземне, а тому вони є 

важливими МТК для держав, розташованих у басейні Чорного й Азовського 

морів, зокрема і для України. Їхній міжнародно-правовий режим визначається 

Конвенцією про режим Чорноморських проток від 20 липня 1936 р.,  що 

упорядковує судноплавство у протоках у рамках, які відповідають безпеці 

прибережних держав у Чорному морі та встановлює два режими щодо проток: 

режим плавання для торгових суден і режим для воєнних суден [239]. У мирний 

час торгові судна користуються правом повної свободи проходу в будь-який 

час, незалежно від прапора і вантажу. Конвенція також встановлює порядок 

польотів над протоками, уточнюючи, що нерегулярні польоти вимагають 

попередження за три дні до їхнього здійснення, а регулярні – зазначення дат 

польотів. 

Балтійські ж протоки включають три протоки – Великий Бельт, Малий 

Бельт і Зунд та належать до водних МТК, що зʼєднують Балтійське море з 

Північним морем й Атлантичним океаном. Міжнародно-правовий режим 

Балтійських проток визначається конвенцією, відомою за загальною назвою 

«Трактат про скасування мит, що стягуються досі з купецьких суден та 

вантажів при проході їх через протоки Зунда та обох Бельтів» від 14 березня 

1857 р. [69]. У документі повідомляється, що він укладений з метою сприяння 

полегшенню транспортних відносин між державами, шляхом скасування будь-

яких зборів, які стягуються з іноземних суден та їхніх вантажів при 

користуванні протоками. 

Водні МТК також охоплюють міжнародні канали, тобто штучні водні 

шляхи, що з’єднують моря та океани й активно використовуються для 

міжнародного судноплавства. Наприклад, водний МТК, що проходить 

Коринфським каналом (сполучає Егейське й Іонічне моря) регулюється 

національним законодавством Греції та характеризується національно-

правовим режимом. Суецький канал, який з’єднує Середземне та Червоне моря 

з виходом в Індійський океан, регулюється Константинопольською конвенцією 

1888 р., у якій зазначається, що він як у воєнний, так і в мирний час буде 
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завжди вільний та відкритий для всіх торговельних суден і військових кораблів 

без розрізнення прапора [216]. 

Водночас варто зауважити, що питання про доступ до водних мереж МТК 

у міжнародному праві спочатку ставилося у вигляді питання про право на 

використання річкових шляхів, що зв’язують внутрішньоконтинентальні 

ділянки з узбережжям. У сучасних умовах міжнародно-правове регулювання 

річкових МТК залежить від критерію їхнього просторового знаходження, 

відповідно до якого вони поділяються на прикордонні (наприклад, Амур, Тиса) 

та відкриті (наприклад, Амазонка, Дунай, Рейн, Мозель, Конго).  

Міжнародно-правова регламентація використання прикордонних 

річкових МТК має чітко виражену договірну природу, тобто розвивається 

пріоритетно за рахунок діяльності країн, що мають вихід до спільних для них 

річкових мереж МТК. В умовах відсутності міжнародно-правового режиму 

прикордонних річкових мереж МТК основою їхнього міжнародно-правового 

регулювання є численні багатосторонні та двосторонні договори, норми яких 

регламентують окремі питання перевезень конкретними водними ділянками. 

Наприклад, Угода про співробітництво і сталий розвиток басейну р. Меконг від 

5 квітня 1995 р. стала наслідком відповідного спільного і добровільного 

волевиявлення країн у його межах для сприяння співпраці в усіх сферах сталого 

розвитку, використання й охорони водних та інших ресурсів у басейні 

р. Меконг [195]. 

Міжнародно-правове регулювання відкритих річкових МТК передбачає 

вільне плавання на основі принципу свободи судноплавства. Проте 

міжнародно-правовий режим більшості таких МТК досі не визначений та 

передбачений відповідними міжнародними угодами щодо їхнього 

використання. Як виняток можна навести міжнародно-правовий режим Дунаю, 

закріплений Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї від 18 серпня 

1948 р. [219]. Згідно із преамбулою Конвенції навігація у межах Дунаю має 

бути вільною та відкритою «…відповідно до інтересів і суверенних прав 

придунайських країн, а також із метою зміцнення економічних і культурних 
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звʼязків придунайських країн між собою та з іншими країнами» [219]. Іншими 

словами, Дунай є відкритим для всіх країн, що здійснюють торгове 

судноплавство.  

Міжнародно-правове регулювання МТК, які проходять внутрішніми 

морськими водами, як більшості автомобільних і залізничних мереж, зазвичай 

має локалізований характер, тобто у межах залучених до конкретного МТК 

водних ділянок, за винятком міжнародних проток, каналів і відкритих річкових 

МТК, на які поширюється режим свободи судноплавства та які підпадають під 

міжнародно-правовий режим. Сучасний стан міжнародно-правового 

регулювання вищезазначених водних МТК характеризується відсутністю 

єдиних нормативно-правових механізмів. Потреба розвитку сучасних водних 

мереж МТК на основі глобальної мережі морських шляхів вимагає 

багатосторонньої правової регламентації [279, p. 127–159].  

Водночас мережі МТК, які проходять відкритим морем, регулюються 

універсальним міжнародно-правовим режимом. І. Лукашук стверджує: «…під 

відкритим морем слід розуміти, насамперед, розташовані за межами 

територіального моря морські простори, на які не поширюється суверенітет 

будь-яких країн та які відкриті на засадах рівності для вільного використання у 

встановлених міжнародним правом цілях» [81, с. 92].  

Міжнародно-правовий режим морських ділянок МТК, що проходять 

відкритим морем, передбачає свободу судноплавства, свободу польотів, 

свободу прокладання підводних кабелів і трубопроводів, свободу зведення 

штучних островів та інших установок, свободу рибальства та промислу, 

свободу наукових досліджень. Режим відкритого моря, на відміну від інших 

видів морських просторів, регламентується винятково нормами міжнародного 

права, насамперед положеннями Конвенції ООН з морського права 1982 р. 

[365] і Конвенції про відкрите море 1958 р. [234]. Такі водні мережі МТК 

призначені для загального користування всіх членів міжнародного 

співтовариства і перебувають під юрисдикцією винятково міжнародного права. 
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Країни не можуть вимагати для себе виключного права використання частини 

океану або передбачати свободу відкритого моря з певними умовам.  

Варто зауважити, що до основних проблем міжнародно-правового 

регулювання наземних, водних (окрім відкритих морських), повітряних і 

мультимодальних МТК належить відсутність універсальних міжнародних 

договорів щодо їхнього використання, а в чинних міжнародних договорах – 

норм, які регулювали би всі основні аспекти процесу міжнародних перевезень і 

використання загальної транспортної інфраструктури. Проведений у 

попередньому розділі аналіз сучасних правових режимів саме європейських, 

євразійських та африканських МТК як коридорів, на які припадає найбільший 

потік міжнародних перевезень, показав, що їхнє сучасне міжнародно-правове 

регулювання має індивідуалізований характер, тобто базується на міжнародних 

конвенціях щодо конкретних питань функціонування МТК. Отже, нині 

практично відсутні універсальні міжнародні документи, які б закріплювали 

їхній міжнародно-правовий режим. Сучасні правові режими МТК потребують 

якісної модернізації. Звичайно, міжнародно-правове співробітництво країн 

щодо поліпшення функціонування МТК значно активізувалось останнім часом, 

про що свідчить такий проект, наприклад, як МТК «ТРАСЕКА», що 

направлений на розвиток стійкої, ефективної й інтегрованої мультимодальної 

транспортної системи з акцентом на створення юридичних основ для 

організації міжнародних транзитних перевезень на більш якісному рівні 

(удосконалення і гармонізація законодавчої бази, процедур перетину кордонів, 

тарифної політики тощо).  

До якісних зрушень у сфері правового регулювання МТК варто віднести 

європейську практику: протягом короткого проміжку часу було сформовано 

цілісну систему транспортних коридорів, що ґрунтується не лише на 

технологічному й організаційному аспектах, а й на розвитку міжнародно-

правового регулювання міжнародних перевезень у їхніх межах [37; 100, c. 199; 

134, c. 5–9; 246; 282]. Основою європейського законодавства у сфері МТК є 

директиви, угоди, міжнародні конвенції та протоколи до конвенцій у галузі 

транспорту.  
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На початкових етапах лібералізації залізничного сектора виникали певні 

складнощі. З метою подолання цієї негативної тенденції, що виявлялася у 

відсутності прогресу, були прийняті кроки для забезпечення сумісності 

національних залізничних систем і визначення відповідних умов для розвитку 

єдиної європейської залізничної зони [15, c. 45–47]. Усвідомлення 

європейськими країнами необхідності згуртування в цілях поліпшення 

конкурентоспроможності власних авіаперевізників зумовило утворення 

унікального у світі правового режиму повітряних сполучень [85, c. 64–67].  

Важлива робота була проведена й у галузі водного транспорту. Так, ще у 

Декларації Загальноєвропейської конференції з питань внутрішнього водного 

транспорту «Активізація панʼєвропейської співпраці для вільного та 

ефективного внутрішнього водного транспорту» 2001 р. йшлося, що, 

незважаючи на певний прогрес у розвитку внутрішнього водного транспорту, 

зберігаються перешкоди, повʼязані з неврегульованістю юридичних аспектів 

стосовно функціонування водного транспорту [338, p. 1–6]. До основних актів 

права ЄС у зазначеній сфері належить низка директив, зокрема Директива 

№ 96/75 Ради «Про систему фрахтування та цінової політики на національному 

та міжнародному внутрішньому водному транспорті Співтовариства» [242, 

p. 12–14], Директива 2008/68/ЄC Європейського парламенту та Ради «Про 

перевезення небезпечних вантажів внутрішнім водним транспортом» від 24 

вересня 2008 р. та ін. [248, p. 13–59]. Проте, незважаючи на проведену роботу, 

основні проблеми у сфері міжнародно-правового регулювання європейських 

МТК ще не вирішені. 

Аналіз історичного досвіду розвитку європейських, євразійських та 

африканських МТК наводить на думку про необхідність подальшого розвитку 

міжнародно-правового регулювання МТК. Вважаємо, що до сучасних проблем 

міжнародно-правового регулювання провідних МТК належать такі:  

 відсутність багатостороннього договору щодо кожного конкретного 

МТК, який би забезпечив комплексність його регулювання;    

 відсутність у чинних міжнародних договорах положень, що регулювали 

би всі основні аспекти міжнародних перевезень вантажів (пасажирів і багажу);  
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 відсутність єдиних стандартів і правил міжнародних мультимодальних 

перевезень;  

 відсутність технічних та технологічних вимог, а також безпекового 

забезпечення функціонування МТК;  

 відсутність міжнародних програм і планів щодо розвитку міжнародно-

правового регулювання мультимодальних МТК. 

Стосовно МТК першочерговим залишається питання запровадження 

порядку міжнародних мультимодальних та транзитних перевезень на підставі 

багатосторонніх міжнародних договорів, які б закріплювали їхній міжнародно-

правовий режим. Унікальність конвенційного закріплення регулювання МТК 

полягатиме в тому, що воно зробить істотний внесок в організацію їхнього 

злагодженого функціонування. Для подальшого розвитку міжнародно-

правового регулювання МТК в умовах сучасного розширення міжнародної 

транспортної кооперації, необхідне, на нашу думку, здійснення низки 

поетапних кроків. Насамперед, для підвищення ефективності міжнародних 

перевезень мережами МТК і зростання їхнього транзитного використання 

необхідно виробити міжнародно-правовий режим МТК, що заклав би 

фундамент спільного транспортного простору в їхніх межах і дозволив би 

узгодити весь комплекс правових, економічних та адміністративних питань.  

Загальна структура міжнародно-правового режиму МТК має складатися з 

ряду основних елементів. Іншими словами, якщо виходити з позицій 

ефективності управління МТК та раціональності експлуатації трубопровідних, 

водних, наземних і повітряних мереж, то міжнародний договір щодо 

конкретного МТК має відображати такі елементи: сферу застосування режиму 

МТК, що передбачає встановлення географічних рамок застосування договору: 

визначення маршрутів МТК, допустимих параметрів їхнього використання, 

кола країн – учасниць договору (сфера дії норм; географічні рамки; учасники 

угоди (країни, організації); матеріальні та процесуальні норми, якими 

окреслюються засади використання МТК, що визначають основні права й 

обов’язки держав щодо МТК; інституційний механізм, що служить 



162 

координаційним центром міждержавної взаємодії щодо управління МТК. 

Ступінь відображення зазначених елементів у сукупності при розробці угод або 

режимів управління транспортними коридорами часто визначає ефективність 

співпраці на практиці. Розвиток мультимодальних МТК має базуватися на 

поглибленні співпраці щодо вироблення їхнього універсального міжнародно-

правового режиму. 

Відображення в міжнародному договорі щодо конкретного МТК ділянки 

його застосування визначить географічні рамки МТК, на які поширюватиметься 

дія міжнародно-правового режиму. Оскільки більшість механізмів правового 

регулювання МТК мають територіальний характер, «ділянка застосування» є 

важливою складовою будь-якого такого міжнародного договору: зазвичай вона 

визначає його географічні обмеження, встановлюючи, які коридори, згідно з 

територіальною ознакою, підлягають управлінню. Міжнародно-правовий 

режим МТК повинен передбачати чітке визначення умов використання 

коридорів, використовуючи критерій територіальної приналежності.  

Міжнародно-правовий режим МТК забезпечує, насамперед, юридичні 

рамки для його використання, тобто визначення основних засад використання 

МТК для міжнародних перевезень та забезпечення реалізації матеріально-

правових норм, які стосуються обміну інформацією між державами, проведення 

між ними консультацій, взаємної допомоги тощо. Зазвичай держави беруть 

участь у розвитку й управлінні МТК, відповідно до визначених правових норм, 

при загрозі несприятливих наслідків у разі їхнього порушення. Інституційний 

механізм є досить важливим елементом в управлінні конкретним МТК. 

Міжнародний договір про МТК має містити положення про співпрацю між 

залученими країнами щодо конкретного МТК стосовно міжнародних 

перевезень через спеціальні міжнародні організації. У міжнародному договорі 

має бути відображено, що такі міжнародні організації повинні працювати, 

дотримуючись основних принципів міжнародного права.  
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Із порівняльного аналізу існуючого правового регулювання регіональних 

МТК, проведеного у попередньому розділі, стає зрозуміло, що для ефективної 

діяльності з розвитку та використання наземного, морського, повітряного і 

комбінованого транспортного простору на глобальному рівні необхідно, на 

основі конвенції, створити універсальну міжнародну організацію щодо 

правового регулювання МТК, так званий міжнародний союз МТК (МСМТК), 

до основних цілей функціонування якого можуть належати такі:  

 координація співпраці між країнами у сфері міжнародних перевезень 

мережами МТК;  

 ухвалення планів та програм розвитку міжнародних мультимодальних 

перевезень мережами МТК;  

 контроль дотримання залученими країнами єдиних вимог міжнародних 

перевезень, насамперед, для забезпечення безпеки їхнього функціонування; 

 контроль дотримання державами – членами МТК міжнародно-правових 

принципів, що стосуються транзитних перевезень і судноплавства;  

 координація між країнами обміну даними щодо функціонування мереж 

МТК;  

 організація і координація міжнародної взаємодії держав в усіх аспектах 

функціонування МТК;  

 розвиток морських коридорів, наземних і повітряних трас для 

міжнародних перевезень;  

 задоволення потреб світової спільноти у безпечному, регулярному, 

ефективному й економічно вигідному водному, наземному та повітряному 

транспорті;   

 допомога у виробленні загальної політики держав-членів у транспортній 

сфері;  

 сприяння ефективнішому використанню і вдосконаленню  

функціонування МТК; 
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 урегулювання спорів між державами-членами з питань міжнародних 

перевезень тощо.  

Членство у зазначеній універсальній міжнародній організації має бути 

відкритим для всіх країн без обмежень. Для успішного функціонування 

МСМТК має бути міжнародною міжурядовою організацією, діяльність якої 

спрямована на розвиток міжнародно-правового регулювання МТК. Особлива 

увага має приділятися співпраці МСМТК з іншими міжнародними 

організаціями, насамперед, з ЄЕК ООН, ЕСКАТО ООН, ІКАО, ІМО та ін.  

Вищим керівним органом МСМТК має бути Нарада міністрів, яка 

братиме до розгляду, аналізуватиме та виноситиме висновки на найвищому 

рівні стосовно всіх розбіжностей і проблематичних питань, що належать до 

функціональних напрямів її діяльності (міжнародні перевезення мережами 

МТК, злагоджене функціонування мереж МТК тощо). Сесія зазначеного органу 

має проводитися один раз на рік. Управлінським органом на рівні наземних, 

водних, повітряних і комбінованих мереж МТК стане відповідальний 

представник, тобто Конференція генеральних директорів. Основні функції 

конференції – розвиток злагодженого функціонування МТК в усіх актуальних 

напрямках. Засідання Конференції генеральних директорів проводитиметься 

переважно один раз на рік. Зазначені органи МСМТК у сфері власних 

компетенцій ухвалюють рішення з питань:  

 створення допоміжних органів, що забезпечуватимуть діяльність 

організації відповідно до їхньої важливості, визначення структури, актуальних 

завдань;  

 призначення керівництва комітету і розподілу місць між членами 

МСМТК.  

Робочими органи МСМТК мають бути такі:  

 Комісія з транспортного права – досліджуватиме недоліки, які 

перешкоджають функціонуванню МТК; сприятиме пошуку способів 
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вироблення їхньої більшої зв’язаності та забезпечуватиме безпечний і легкий 

доступ до МТК, особливо для неприбережних країн;  

 Комісія з транспортної політики – визначатиме основні напрями 

розвитку МТК; забезпечуватиме незалежний та ретельний аналіз, щоб 

зрозуміти, як сприяти їхньому розвитку;  

 Комісія щодо мультимодальних МТК – відслідковуватиме особливості 

функціонування мультимодальних МТК, а також пропонуватиме шляхи їхнього 

поліпшення;  

 Комісія щодо мереж МТК за видами транспорту –  сприятиме розвитку 

водних, наземних, повітряних і комбінованих мереж МТК;  

 Комісія з розвитку інфраструктури – проводитиме всебічний огляд 

транспортного сектору в контексті розвитку комфортного та безпечного 

міжнародного сполучення. 

 Комісія з удосконалення міжнародно-правового режиму МТК – 

здійснюватиме вдосконалення міжнародно-правового регулювання МТК 

відповідно до світових транспортних змін. 

МСМТК забезпечить розвиток міжнародно-правового регулювання МТК, 

а також запропонує найкращу можливість країнам – членам транспортних 

коридорів визначити їхні потреби в галузі міжнародних перевезень, 

інфраструктури національних ділянок МТК.  

Програми МСМТК передбачатимуть: 

 основні заходи щодо формування програм, які охоплюватимуть 

питання науки, техніки, технології, а також розвиток усіх основних 

міжнародних транспортних систем за умов інтенсифікації глобальної 

транспортної кооперації;  

 загальні заходи, у яких всі країни – члени МСМТК будуть зобов’язані 

брати участь; 

 додаткові заходи, у яких усі країни – члени МСМТК можуть брати 

участь для подальшого удосконалення міжнародних транспортних перевезень 

мережами МТК. 
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Як уже зауважувалось у попередньому розділі, важливим кроком до 

оновленої транспортної співпраці, особливо у межах мультимодальних МТК, є 

створення сприятливих умов для поглиблення взаємозалежних процесів  

міжнародного транспортного обігу. Прикладом такої оновленої співпраці є 

відродження Великого Шовкового шляху, що для великої кількості країн, 

зокрема для України, матиме неабиякий позитивний ефект [325, p. 9–12]. 

Реалізація проекту дозволить вийти на новий рівень глобального 

співробітництва на основі налагодженої міжнародно-правової взаємодії у 

межах коридору. Досить важливо розробити міжнародно-правовий режим 

зазначеного МТК, тобто прийняти міжнародну угоду, яка б забезпечувала його 

злагоджене функціонування. У той час, як деталі ініціативи щодо відновлення 

Великого Шовкового шляху невловимі для сторонніх, із китайської точки зору 

це «…абстрактна і метафорична концепція» із древнім Шовковим шляхом як 

«пробним камінням» [324, p. 413]. На наше переконання, МТК «Новий 

Шовковий шлях» має базуватися на чітко визначеній міжнародно-правовій 

основі та інфраструктурі, а не на постійних заявах та нечіткій стратегії – 

зазначений МТК пролягає через різні географічні зони й охоплює різні правові 

системи, що ще більше ускладнює його реалізацію.  

На сьогоднішній день дієві заходи щодо реалізації скоординованої 

(узгодженої) транспортної політики у межах розвитку МТК «Новий Шовковий 

шлях» проводяться лише щодо автомобільних і залізничних видів транспорту. 

До важливих кроків розвитку МТК «Новий Шовковий шлях» слід віднести 

створення угоди, у якій би прописувалися всі пункти щодо його використання 

(проект Угоди про МТК  «Новий Шовковий шлях» представлений у дод. Б).  

Таким чином, на злагоджене функціонування сучасних МТК впливає не 

лише усунення всіх можливих перепон інфраструктурного, технологічного, 

технічного й економічного характеру, а й вироблення універсального 

міжнародно-правового режиму МТК. Потенційні переваги універсального 

міжнародно-правового режиму МТК дозволяють здійснювати міжнародні 

перевезення без проміжних перевірок та сприяють уникненню будь-яких мит і 
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податків для злагодженого функціонування всього МТК. Для забезпечення 

взаємовигідної міжнародної співпраці щодо МТК необхідно також створити 

універсальну міжнародну транспортну організацію, діяльність якої 

поширювалась би на трубопровідні, морські, річкові, автомобільні, залізничні, 

повітряні та мультимодальні МТК. Така міжнародна транспортна організація, 

на наше переконання, забезпечить розв’язання широкого спектру завдань. 

 

3.3. Міжнародно-правові механізми забезпечення співпраці України 

з іншими державами з питань міжнародних транспортних коридорів 

 

Україну здавна вважають транзитною державою, що зумовлюється її 

вигідним географічним положенням на перетині основних європейських та 

євразійських МТК із виходом до Чорного моря та через водні МТК у Світовий 

океан. Україна володіє порівняно розвиненою системою національних ділянок 

МТК. Зазначений фактор дозволяє їй брати активну участь у розвитку 

трубопровідних, водних, наземних та повітряних трас для їхнього подальшого 

залучення до регіональних і глобальних МТК. Згідно зі ст. 9 Закону України 

«Про державний кордон» від 4 листопада 1991 р. транспортні сполучення через 

національний кордон здійснюються у пунктах пропуску відповідно до 

національного законодавства і міжнародних договорів України, де пунктом 

пропуску вважається спеціально виділена територія на залізничних та 

автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) 

із комплексом будівель, споруд і технічних засобів [111]. Наприклад, повітряні 

судна перетинають державний кордон України у спеціально виділених 

повітряних коридорах, автомобільний і залізничний транспорт – у спеціальних 

пунктах пропуску наземних МТК. Такі коридори включають один або декілька 

пунктів перетину кордону та залучені до трьох і більше міжнародних 

маршрутів. Щодо національних мереж водних МТК України, то вони, 

відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 р., класифікуються за 

правовими ознаками на внутрішні морські води, територіальне море, прилеглу 
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та виключну економічну зони, а також континентальний шельф [365]. Отже, до 

національних ділянок водних, наземних і повітряних МТК належать визначені 

маршрути у межах транспортної системи України, які використовуються для 

здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів (пасажирів та 

багажу). Найпоширенішими транспортними коридорами на території України є 

транзитні коридори та ті, що зв’язують промислові центри з місцями 

відвантаження вантажів. Основні функції таких коридорів – забезпечення 

транзитних перевезень територією України. Вони є важливими для України, 

оскільки використовуються для налагоджених міжнародних перевезень і для 

забезпечення тісної транспортної кооперації. Важливість їхнього залучення до 

провідних МТК визначається так: 

 підвищення ролі України як транзитного актора на європейському та 

євразійському рівнях;  

 поглиблення транспортної кооперації;  

 розвиток інфраструктурної, технічної та технологічної складових 

національних транспортних шляхів;  

 сприяння розвитку транспортних взаємозв’язків між Україною та 

іншими країнами;  

 посилення регіональної зв’язності та сприяння новим видам кооперації; 

 залучення до розробки нових МТК;  

 гармонізація транспортного законодавства;  

 зниження вартості міжнародних перевезень вантажів тощо. 

Комплексний розвиток транспортних коридорів України визначений у 

«Концепції створення та функціонування національної мережі міжнародних 

транспортних коридорів в Україні», затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів від 4 серпня 1997 р. № 821 [113] та Програмі створення і 

функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в 

Україні на 1998–2005 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 20 

березня 1998 р. № 346 [117].  
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Ухвалення зазначених документів зумовлено необхідністю розвитку 

міжнародних перевезень вантажів (пасажирів і багажу) та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних перевізників. Відповідно до Концепції 

створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних 

коридорів в Україні 1997 р. № 821 за основу розвитку національної мережі 

транспортних коридорів взято принципи транспортної політики ЄС, які 

передбачають, насамперед, розвиток інфраструктури та гармонізацію 

транспортного ринку [113]. У Програмі створення та функціонування 

національної мережі МТК на 1998–2005 рр. визначено основи розвитку 

національної мережі міжнародних транспортних коридорів [117].  

Вищезазначені документи, незважаючи на широту розглянутих питань 

щодо розвитку національної мережі транспортних коридорів, містять 

інформацію щодо розвитку лише автомобільних, залізничних і водних мереж.  

Основні засади розвитку національної транспортної мережі було також 

визначено Транспортною стратегією України на період до 2020 р., схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р [130]. 

Стратегія, як і попередні урядові програми, ґрунтується на комплексному 

підході до розв’язання актуальних проблем розвитку національної мережі 

транспортних коридорів шляхом забезпечення розвитку мережі автомобільних і 

залізничних доріг, підвищення пропускної спроможності основних залізничних 

ліній, транспортних вузлів, під’їздів до морських портів, упровадження 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій тощо.  

Нині прийнято нову Транспортну стратегію України до 2030 р., схвалену 

розпорядженням Кабінету Міністрів від 30 травня 2018 року № 430-р, яка 

визначає концептуальні засади формування та пріоритети реалізації державної 

політики у транспортному напрямі, спрямовані на інтеграцію національних 

транспортних шляхів до системи МТК, розвиток міжнародних перевезень, 

поліпшення якості надання транспортних послуг, наближення рівня розвитку 

інфраструктури до європейських стандартів, підвищення рівня безпеки й 

екологічного рівня [129]. 
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До основних механізмів міжнародно-правового регулювання співпраці 

України з іншими державами щодо МТК варто віднести договірно-правовий та 

інституційний. Договірно-правовий механізм сприяє регулюванню 

двосторонніх і багатосторонніх відносин щодо організації міжнародних 

перевезень вантажів (пасажирів і багажу) водними мережами, автомобільними 

шляхами, залізницею, повітряним транспортом із максимальною ефективністю. 

Україна надала згоду на обов’язковість багатьох важливих міжнародних угод, 

серед яких проаналізовані у попередньому розділі Європейська угода про 

розмітку доріг 1957 р. [260], Конвенція про дорожній рух 1968 р. [229], УЛКП 

1991 р. [256], ДОПНВ [254], УМВШ [257], Конвенція МДП 1975 р. [244], 

Монреальська конвенція 1999 р. [221], Конвенція ООН з морського права 

1982 р. [365] та ін.  

Варто погодитися з думкою А. Яновицької, яка стверджує, що «практика 

регламентації правовідносин у договірній формі важлива для держав, оскільки 

норми міжнародних угод у більшості правових систем є основним джерелом 

регулювання питань, які належать до сфери міжнародного приватного права» 

[189, с. 109]. Водночас необхідно наголосити, що міжнародні договори у сфері 

міжнародних перевезень також визначають правила поведінки, юридично 

обовʼязкові для держав та відіграють важливу роль у регулюванні 

міждержавних публічно-правових відносин у звʼязку з використанням МТК. 

Наприклад, універсальний міжнародний договір, Конвенція ООН з морського 

права 1982 р., визначає правовий режим морів і океанів [365]. Т. Аверочкіна 

слушно зауважує: «Конвенція ООН з морського права 1982 р. є своєрідною 

конституцією в міжнародному публічному морському праві» [75, c. 22].  

Систему багатосторонніх міжнародних договорів‚ що регулюють 

відносини України з іншими державами щодо МТК‚ доповнюють двосторонні 

угоди з окремих аспектів міжнародного транспортного співробітництва 

(наприклад, Угода між Кабінетом Міністрів України й Урядом Республіки 

Хорватія про судноплавство на внутрішніх водних шляхах від 16 квітня 2004 р. 

[152], Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про 
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повітряне сполучення від 8 листопада 2012 р. [155], Угода між Урядом України 

та Урядом Республіки Узбекистан про міжнародне автомобільне сполучення 

від 20 лютого 1993 р. [167], Угода між Урядом України та Урядом Королівства 

Бельгія про повітряне сполучення від 20 травня 1996 р. [163], Угода між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про 

повітряне сполучення від 2 грудня 2009 р. [157], Угода між Урядом України й 

Урядом Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту від 20 

березня 1993 р. [162] та ін.).  

Угода між Кабінетом Міністрів України й Урядом Республіки Хорватія 

про судноплавство на внутрішніх водних шляхах 2004 р. [152] стосується 

подальшого розвитку та зміцнення взаємовигідної співпраці в галузі річкового 

транспорту та торгівлі, встановлення основних правових умов взаємодії 

(наприклад, при плаванні на р. Дунай країни дотримуються правил, 

встановлених Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї 1948 р. [219] та 

іншими міжнародними договорами, чинними для країн, і національним 

законодавством держав на їхніх ділянках судноплавного шляху р. Дунай), 

визначення основних засад міжнародних перевезень вантажів між двома 

країнами для спільного вирішення технічних, експлуатаційних та інших питань 

(забезпечення сприятливих умов для безперешкодного плавання суден 

внутрішніми водними шляхами, перевезення небезпечних вантажів тільки 

суднами, що мають передбачене для зазначеного водного шляху посвідчення, 

яке дозволяє такі перевезення тощо).  

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про 

повітряне сполучення 2012 р., зі свого боку, спрямована на встановлення 

повітряних сполучень між територіями України і Республіки Кіпр та за їхніми 

межами й удосконалення двосторонньої договірно-правової бази для 

здійснення міжнародного повітряного сполучення між двома країнами [155].  

Угода між Урядом України й Урядом Республіки Молдова про діяльність 

залізничного транспорту 1993 р. спрямована на координацію спільної 

діяльності залізничного транспорту обох держав та визначення основних засад 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/076_025
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/076_025
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/076_025
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здійснення міжнародних перевезень залізничними мережами транспортних 

коридорів між обома країнами [162].  

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про 

міжнародне автомобільне сполучення 1993 р. укладена з метою розвитку 

співпраці між країнами у межах автомобільних ділянок МТК для полегшення 

здійснення автомобільного сполучення між обома країнами, а також транзитом 

у треті країни [167]. 

Міжнародно-правове регулювання співробітництва України з іншими 

державами щодо МТК на двосторонньому рівні можна ідентифікувати 

відповідно до виду міжнародних перевезень вантажів (пасажирів і багажу). 

Ключовими рисами двостороннього регулювання є такі:  

 По-перше, правовий режим транспортних коридорів встановлюється 

щодо визначених міжнародних маршрутів між двома країнами на основі 

відповідного двостороннього договору між ними.  

 По-друге, право перевезень у межах визначених транспортних мереж 

(водних, автомобільних, залізничних, повітряних, мультимодальних) випливає з 

положень, поданих у двосторонній угоді між двома країнами.  

 По-третє, основним наслідком запровадження двостороннього 

співробітництва щодо конкретних мереж МТК є подальший розвиток взаємодії 

між двома країнами в транспортній сфері. 

До інституційного механізму міжнародно-правового регулювання 

співпраці України з іншими країнами щодо МТК належать міжнародні 

організації‚ у яких вона бере участь і які є важливою формою співпраці в 

зазначеній сфері. Україна є членом багатьох міжнародних транспортних 

організацій, серед яких: Міжнародна комісія із захисту р. Дунай (МКЗД) [77, с. 

247–256], Міжнародний транспортний форум (МТФ) [302], Європейська 

конференція міністрів транспорту (ЄКМТ) [326], ІМО [300], ІКАО [292], ЄКЦА 

[262], Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) [205] 

та ін.  

https://mtu.gov.ua/content/organizacii-chornomorskogo-ekonomichnogo-spivrobitnictva-oches.html
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Наприклад, Україна є членом МКЗД із 2003 р. та бере активну участь у 

головних напрямах її роботи, насамперед, у вивченні ситуації в басейні дельти 

р. Дунай та розв’язанні проблематики розвитку суднового ходу р. Дунай – 

Чорне море. Україна також бере активну участь у всіх напрямах діяльності 

ЄКМТ та МТФ, найважливішими з яких є розвиток міжнародних перевезень 

між країнами на основі зміцнення верховенства права у міжнародних 

транспортних відносинах, розвиток співпраці у врегулюванні проблем безпеки 

перевезень та їхньої екологічності, забезпечення злагодженого розвитку 

національних транспортних систем. Щодо подальшого співробітництва, то 

участь у міжнародних організаціях є досить важливою, оскільки сприяє 

поліпшенню національної транспортної системи, активізації міжнародних 

перевезень та зростанню залучення національних транспортних мереж до 

провідних МТК. Однак для забезпечення подальшої співпраці України з 

міжнародними транспортними організаціями необхідне, насамперед, активне 

втручання держави у стимулювання та заохочення співробітництва з 

іноземними партнерами. Незважаючи на прогресивні кроки України на шляху 

до взаємодії з міжнародними транспортними організаціями, існують значні 

перепони, наприклад, такі як: недосконалість законодавчого регулювання 

транспортної галузі, систематичне невиконання нашою країною зобов’язань 

щодо міжнародних програм співпраці через припинення фінансування 

проектів тощо. 

Ключовим недоліком законодавчого регулювання транспортної галузі є 

відсутність єдності та системності використання правових термінів на 

національному рівні, а також недосконалість тарифного регулювання, 

сертифікації, техніко-технологічного регулювання. Гармонізація законодавства 

учасників МТК неможлива без усунення зазначених недоліків, про що вже 

йшлося в дисертаційній роботі.  

Ситуація досить неоднозначна, оскільки, проаналізувавши розвиток 

правового регулювання транспортного сектора протягом 2015–2018 рр., можна 



174 

побачити тенденції до позитивних змін. У цьому напрямі відбулася низка 

заходів, які сприяли досягненню поставленої мети:  

 на національному рівні розроблено програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2020 р. [47, 48];  

 проведено роботу з розробки мультимодальних транспортних проектів
10

;
  

 завершено процес приєднання національної залізниці до складу 

Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту (ТМТМ) [48];  

 підписано двосторонню угоду щодо міжнародного залізнично-

поромного сполучення між портами Чорноморськ, Батумі та Поті (14 вересня 

2016 р.) [48];  

 підписано двосторонню Угоду про комбіновані перевезення між 

Україною та Туреччиною (4 листопада 2016 р.) [156];  

 під головуванням України розроблено Дорожню карту з розвитку 

коридору Європа – Кавказ – Азія (21–22 листопада 2016 р.) [48];  

 підготовлено проект закону України у сфері внутрішньоводного 

транспорту [48];  

 започатковано низку нововведень, що підвищують привабливість і 

прозорість функціонування морських та повітряних ділянок МТК [33, 48];  

 ухвалено заходи щодо модернізації національних ділянок МТК. 

Таким чином, як бачимо, існує низка позитивних зрушення у сфері 

правового регулювання національних ділянок МТК. Прийнято ряд проектів 

законів щодо міжнародних перевезень. Наразі в Україні відсутній законодавчий 

акт, у якому були б об’єднані і систематизовані правові норми чинних законів у 

сфері транспортних коридорів і транспорту загалом. Аналізуючи причини 

низького рівня залучення національних ділянок МТК до світової транспортної 

системи, приходимо до висновку, що існує цілий комплекс невирішених 

проблем у сфері правового регулювання їхнього використання, що і стримує 

                                           
10

 Підготовлений за результатами зазначених зустрічей законопроект опубліковано 11 

грудня 2017 р. на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури для проведення консультацій із 

громадськістю. 
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міжнародні транзитні потоки. Також до негативного стримувального фактору 

можна віднести: 

 відсутність комплексних програм щодо оновлення національних 

ділянок автомобільних і залізничних МТК; 

 прогалини в українській нормативній базі стосовно регулювання 

транспортної діяльності;  

 відсутність транспортних програм із розвитку інфраструктури в часи 

зовнішньої нестабільності тощо.  

Пріоритет має бути спрямований на розвиток спільної інфраструктури, 

технологій та послуг у всіх сферах транспорту, особливо на напрямках 

транспортних коридорів міжнародного значення. Відсутність чіткої і стабільної 

транскордонної політики є ще одним недоліком, який перешкоджає 

ефективному інвестуванню у транспортну інфраструктуру. Узгоджений рівень 

розвитку зазначених транспортних галузей (особливо це стосується 

залізничного й автомобільного транспорту), цілісність їхніх ринків і взаємодія, 

заснована на принципах логістики, значно впливає на ефективність 

функціонування МТК. Побудова мультимодальних МТК має стати однією з 

головних цілей транспортної ініціативи України.  

На сьогодні окремі питання міжнародних перевезень, що здійснюються 

різними видами транспорту, регламентуються низкою нормативно-правових 

актів загального і спеціального характеру. До першої групи належать 

кодифіковані нормативно-правові акти, що містять загальні положення щодо 

міжнародних перевезень пасажирів та вантажів (Господарський кодекс 

України [30], Цивільний кодекс України [178]). До другої групи належать 

спеціальні нормативно-правові акти, що мають більш специфічну 

направленість і визначають умови транзиту вантажів, регулюють міжнародні 

транспортні перевезення (Закон України «Про транспорт» [132], Повітряний 

кодекс України [103], Статут залізниць України [118], КТМ України [60], Закон 

України «Про автомобільний транспорт» [108], Закон України «Про 

залізничний транспорт» [112] тощо).  
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З огляду на це, важливо провести систематизацію, взаємоузгодження 

українських нормативно-правових актів, що стосуються всіх аспектів 

транспортного процесу. Центровою тенденцією процесу має стати масштабна 

взаємодія на різних рівнях та, насамперед, виділення установи, яка б узяла на 

себе функцію подальшої координаційної роботи з боку України. З метою 

координації реалізації довгострокової програми розвитку транспортних 

коридорів важливо створити профільний департамент у Міністерстві 

інфраструктури України. 

У ході аналізу внутрішніх правових актів європейських, євразійських та 

африканських країн спостерігалася однакова закономірність побудови схеми 

законодавства: загальний уніфікований акт – галузеві транспортні закони, тобто 

не існує уніфікованого транспортного кодексу [44, c. 39; 309, p. 320]. На наше 

переконання, прийняття єдиного Транспортного кодексу України не має сенсу. 

У цьому контексті доцільніше у короткостроковій перспективі зробити інший 

крок – провести уніфікацію та загалом систематизацію транспортних законів 

України. Варто звернути увагу на такі моделі правового регулювання сучасних 

транспортних відносин:  

 розробку закону про правове регулювання національних ділянок МТК; 

 консолідацію окремих законів, що регулюють близькі сфери 

транспортної діяльності (наземний транспорт, морський та річковий транспорт, 

повітряний і комбінований транспорт);  

 ухвалення закону про мультимодальні перевезення;  

 удосконалення митного законодавства і тарифної політики;  

 розробку технологічних схем систематизації транспортувань. 

Слід зауважити, що нині існує низка міжнародних транспортних проектів, 

що передбачають розбудову нових МТК із залученням території України. 

Зазначений стан має цілком суттєві переваги для України, адже національний 

територіальний простір буде залучений до центрових напрямків міжнародних 

вантажопотоків. Еволюція МТК дозволяє простежити системність у такій 

площині: секторальні міжнародні транспортні перевезення – регіональна 
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транспортна система – глобальний транспортний простір – мультимодальні 

МТК.  

Оскільки розвиток сучасних мультимодальних МТК передбачає розробку 

організаційно-правових, інфраструктурних і техніко-технологічних основ, то 

особливо важливо в широких масштабах взяти участь у їхньому забезпеченні за 

такими напрямами: створення умов для ефективного функціонування 

національних ділянок МТК та розробка національної стратегії розвитку 

мультимодальних МТК. Проводиться робота щодо пошуку оптимальних 

моделей розвитку національних ділянок транзитних МТК. Досить актуальні 

питання щодо розвитку таких транспортних коридорів через їхню здатність до 

зниження транспортних витрат та підвищення швидкості міжнародних 

транспортувань.  

На нашу думку, перспективними є низка мультимодальних 

інфраструктурних проектів України у розрізі європейської та євразійської 

транспортної інтеграції. Зазначені проекти – важливий інструмент модернізації 

національної транспортної системи, оскільки вони здійснюються відповідно до 

принципів міжнародного права й основоположних цінностей, ґрунтуються на 

взаємних інтересах і зобов’язаннях сторін, а також на принципах загальної 

участі та відповідальності. 

Створення національної транспортної системи, що повністю 

задовольнятиме потреби модифікованого світу, передбачено ще транспортною 

панеллю «Східного партнерства» у 2011 р., що випливає зі стратегії ЄК 

«Транспорт – 2050» («Transport – 2050») [47]. У документі зазначається 

важливість розвитку європейської «базової мережі» («core network») коридорів, 

якими здійснюватимуться високоефективні й екологічно безпечні масштабні 

мультимодальні перевезення вантажів.  

У межах зазначеного проекту сформовано пріоритетні напрями 

подолання українських транспортних вузьких місць, а саме:  

 розвиток внутрішньої інтелектуальної транспортної системи,  

 будівництво відсутніх об’їздів міст, 
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 реконструкція залізничного сектору.  

Ключова мережа національних ділянок МТК розбудовуватиметься на 

основі напрямку Рейн – Дунай та Середземноморського коридору. Важливою 

сходинкою до подальшої реалізації цієї стратегії є поділ регіональної 

транспортної мережі на основну та допоміжну. 

Розгалужена національна транспортна мережа водних, наземних і 

повітряних шляхів разом із наявністю незамерзаючих чорноморських портів 

створює необхідні передумови для збільшення транзитних перевезень та 

подальшої інтеграції України до транспортної системи «Європа – Азія» [64, 

с. 149–152; 68]. Співпраця України з європейськими та євразійськими країнами 

створює необхідні міжнародно-правові умови її приєднання до МТК «Новий 

Шовковий шлях» як повноцінного учасника. Побудова зазначеного коридору 

створює чималі можливості, по-перше, у контексті прокладання євразійських 

транспортних коридорів та постачання азіатських товарів до країн Європи та, 

по-друге, з метою створення нового економіко-правового порядку в Європі, 

Азії та Африці.  

Недостатня робота у транспортному напрямі може призвести до усунення 

України від прийняття світовою спільнотою стратегічних рішень щодо 

розбудови взаємовигідних регіональних відносин. Україна залучена до 

розвитку МТК, що має напрям Балтика – Чорне море (проект Via Carpatia) 

[147]. Зазначений МТК досить важливий для успішної інфраструктурної 

інтеграції національних транспортних ділянок із транспортними коридорами 

європейських країн, оскільки він пройде територією Литви, Польщі, 

Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Греції і матиме відгалуження в 

Україну, зʼєднуючи західну територію з Балтикою та Чорним морем. У жовтні 

2017 р. був підписаний двосторонній Меморандум про взаєморозуміння щодо 

подальшої співпраці в межах проекту Via Carpatia [174, с. 110]. Участь України 

у проекті дозволить освоїти міжнародний транзитний рух у напрямку Європа – 

Азія, здійснивши повне оновлення інфраструктури у ключових напрямках.  
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Важливі аспекти залучення України до провідних європейських і 

євразійських МТК постійно обговорюються на найвищому рівні. Особлива 

увага приділяється проблематиці розширення міжнародних перевезень у межах 

МТК «Новий Шовковий шлях». Зазначені питання були залучені до програм 

міжнародних переговорів (Симпозіуму АСЕМ 2015 р. і Тбіліського форуму) та 

були платформою для аналізу важливості включення національних коридорів 

до євразійського транспортного коридору [104, с. 3–29]. 

На Третьому засідання Комісії зі співробітництва між Урядом України та 

Урядом Китаю (2017 р.) було підписано План дій Україна – КНР із реалізації 

ініціативи розвитку МТК «Новий Шовковий шлях», який є його картою [147]. 

Чітке слідування зазначеній карті сприятиме взаємовигідній кооперації та 

спеціалізації; активізує багатовекторну співпрацю у транспортній галузі. Також 

варто згадати ТМТМ, який відомий як мультимодальний МТК та припускає 

використання різного виду транспорту. Відмінна особливість коридору – обхід 

території Росії, що особливо актуально у зв’язку із сучасною ситуацією. ТМТМ 

спрямований на реалізацію МТК «Новий Шовковий шлях» у напрямку Китай – 

Казахстан – Азербайджан – Грузія –Україна – країни Європи з використанням 

поромних переправ Чорного та Каспійського (Алят – Актау-Порт) морів [59]. 

Важливою датою в історії розвитку ТМТМ є січень 2016 р. – у цей час за участі 

України підписано багатосторонній протокол про встановлення 

конкурентоспроможних пільгових тарифів [147].  

До першочергових кроків універсалізації національних ділянок МТК слід 

віднести такі:  

 По-перше, необхідно налагодити системність міжнародних перевезень 

вантажів (пасажирів і багажу) шляхом залучення європейських і євразійських 

партнерів.  

 По-друге, необхідно підвищити конкурентоспроможність національної 

транспортної інфраструктури шляхом її повної модернізації та вдосконалення 

загальної технології міжнародних мультимодальних перевезень вантажів.  
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 По-третє, досить важливо забезпечити розвиток міжнародних 

перевезень, чому сприятиме ухвалення Закону України «Про мультимодальні 

перевезення вантажів».  

 По-четверте, слід сприяти відкриттю нових маршрутів національних 

ділянок мультимодальних МТК. Керівництво внутрішніми ділянками МТК – 

це, як правило, комплексний процес, що об’єднує низку процедур, які містять 

інфраструктурну, технічну та технологічну складові і базуються на 

національно-правовому регулюванні МТК. Таке керування має передбачати 

покрокове вироблення більш конструктивних механізмів розвитку національної 

транспортної системи України.  

 По-пʼяте, необхідно провести уніфікацію вимог щодо безпеки 

міжнародних перевезень, серед яких основними є вимоги, що ставляться до 

транспортних засобів і до транспортних компаній, які безпосередньо 

здійснюють діяльність щодо міжнародних транспортних перевезень.  

 По-шосте, ключовим фактором, що впливає на інтеграцію національних 

транспортних коридорів України до європейської та світової транспортних 

систем, є усунення всіх можливих перепон правового, політичного, 

економічного характеру у формуванні та розвитку єдиної  транспортної мережі.  

З огляду на зазначене вище, вважаємо, що здійснення міжнародно-

правового регулювання співробітництва України з іншими державами щодо 

МТК потребує наявності та використання ефективних механізмів‚ до яких 

належать, насамперед, договірно-правовий та інституційний. Система 

універсальних і регіональних міжнародних договорів регламентує транспортні 

відносини України з іншими державами з таких питань‚ як здійснення 

міжнародних перевезень водними, наземними і повітряними мережами МТК, 

безпека міжнародних перевезень‚ розвиток транспортних комунікацій. Активне 

розширення міжнародної співпраці України з іншими державами щодо МТК 

сприятиме вдосконаленню їхнього міжнародно-правового регулювання. Крім 

того‚ досить важливо удосконалити національне транспортне законодавство 

України, яке є правовим підґрунтям для забезпечення ефективного 
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регулювання питань‚ що виникають у зв’язку із функціонуванням національних 

транспортних коридорів.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Питання вдосконалення правових режимів регіональних і глобальних 

МТК набуває нової актуальності у звʼязку зі збільшенням кількості 

міжнародних транзитних та мультимодальних перевезень. Еволюція 

міжнародних перевезень одним переважним видом транспорту в 

мультимодальні перевезення сприяла розробці й упровадженню транспортних 

документів, таких як ФІАТА та БІМКО. Водночас досі не існує єдиного 

міжнародного документа, який би регулював перевезення мережами МТК. 

Міжнародні перевезення вантажів двома і більше видами транспорту 

регулюються різними конвенціями: Варшавська конвенція 1929 р. і 

Монреальська конвенція 1999 р. – регулюють повітряні перевезення, Гаазькі 

правила 1924 р., Гаазько-Вісбійські правила 1968 р., Гамбурзькі правила 1978 р. 

та Роттердамські правила 2008 р. – водні перевезення, КДПВ, КОТІФ/ЦІМ та 

УМВС – наземні перевезення. Окремі питання правового регулювання 

міжнародних перевезень двома і більше видами транспорту вирішуються 

КДПВ, КОТІФ/ЦІМ та Роттердамськими правилами 2008 р., однак вони не 

здійснюють універсального міжнародно-правового регулювання 

мультимодальних перевезень, оскільки обмежені основним видом перевезень 

(водним, наземним чи повітряним) і в окремих випадках поширюються на 

додатковий вид перевезень. 

Для досягнення уніфікованого міжнародно-правового регулювання 

мультимодальних перевезень вантажів досить важливо розробити й ухвалити 

нову конвенцію, яка би, спираючись на досвід попередніх документів, 

забезпечила сучасну альтернативу шляхом поліпшення вже існуючих правил із 

урахуванням нових технічних досягнень. Ситуація є ідентичною щодо 

транзитних перевезень, що потрапляють під дію багатьох двосторонніх і 
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багатосторонніх міжнародних документів, серед яких Барселонська конвенція 

1921 р., Нью-Йоркська конвенція 1965 р., Конвенція ООН з морського права 

1982 р. та Конвенція МДП 1975 р. Наявні угоди не вирішують усіх питань, які 

виникають під час здійснення транзитних перевезень, особливо щодо 

необмеженого доступу неприбережних країн до МТК. З огляду на широке 

охоплення можливої співпраці у розрізі транзитних перевезень, удосконалення 

їхнього міжнародно-правового регулювання з акцентом на поліпшення умов 

для неприбережних країн має першочергове значення. 

2. Міжнародно-правове регулювання МТК потребує якісного 

вдосконалення у звʼязку з інтенсифікацією глобальної транспортної кооперації. 

Функціонування сучасних наземних, повітряних і мультимодальних МТК, на 

відміну від більшості водних мереж, що проходять відкритим морем, вимагає 

міждержавних погоджень, що провокує застосування різних правових режимів 

до кожної окремої мережі МТК та зумовлює неефективність їхнього 

використання. Важливою умовою злагодженого функціонування підземних, 

водних, наземних і повітряних мереж МТК є вироблення їхнього 

універсального міжнародно-правового режиму поряд із усуненням усіх 

інфраструктурних, технологічних і технічних прогалин, що сприятиме 

здійсненню міжнародних перевезень вантажів (пасажирів і багажу) без 

додаткових затримок на кордонах. Із порівняльного аналізу правового 

регулювання регіональних МТК, обʼєднаних регіональних транспортних 

організацій, стає зрозуміло, що для ефективної діяльності з розвитку і 

використання наземного, морського, повітряного та комбінованого 

транспортного простору на глобальному рівні необхідно створити універсальну 

міжнародну організацію, діяльність якої була б зосереджена на врегулюванні 

широкого кола питань, зокрема на вдосконаленні правового регулювання всіх 

мереж МТК. До важливих кроків розвитку міжнародно-правового регулювання 

сучасних глобальних МТК, таких як «Новий Шовковий шлях», слід віднести 

створення багатосторонньої угоди, яка би закріпила його міжнародно-правовий 

режим. 



183 

3. Транспортні коридори України включають розгалужену мережу 

морських, автомобільних і залізничних шляхів, широку мережу повітряних 

сполучень, що створює необхідні передумови для їхнього залучення до 

провідних регіональних і глобальних МТК. Міжнародно-правове регулювання 

МТК, частини яких розташовані на території України, здійснюється завдяки 

укладанню двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів та 

міжнародного інституційного механізму, мета якого – сприяння розвитку 

міжнародного транспортного співробітництва. Універсальні міжнародні 

конвенції у транспортній сфері формують у сучасних умовах ґрунтовну 

міжнародно-правову базу для злагодженої міжнародної співпраці з іншими 

державами щодо МТК.  

З метою забезпечення скоординованих міжнародних перевезень між 

Україною й іншими державами було також укладено двосторонні угоди щодо 

кожного окремого виду транспорту, що використовується на маршрутах МТК. 

Такі угоди сприяють розвитку морського, автомобільного, залізничного, 

повітряного сполучення між двома країнами, а також транзиту їхніми 

територіями. Участь України в міжнародних транспортних організаціях сприяє 

розвитку інтегрованих до МТК безпечно функціонуючих та ефективних 

національних транспортних коридорів.  

Розвиток міжнародного співробітництва України з іншими державами  

щодо МТК на основі подальшого розширення договірно-правового та 

інституційного механізмів взаємодії сприятиме вдосконаленню міжнародно-

правового регулювання МТК та залученню до нових мультимодальних МТК, 

таких як «Новий Шовковий шлях». Транспортне законодавство України 

відіграє важливу роль у здійсненні морських, наземних та повітряних 

перевезень, його норми частково визначають правові режими національних 

транспортних коридорів. Національне транспортне законодавство потребує 

подальшого вдосконалення та систематизації, а деякі його положення  – 

додаткового переосмислення з метою забезпечення злагодженого 
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функціонування національних ділянок транспортних коридорів та їхнього 

подальшого залучення до провідних МТК. 
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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 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. 
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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. 
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3. Міжнародно-правові основи регулювання МТК встановлюють основні 

принципи міжнародного права, міжгалузеві та галузеві принципи. Основні 

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 
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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 (КВТ 

ЄЕК ООН, ОСЗ, ОТІФ, ЄКЦА, ІМО, ІКАО та ін.) полягає в удосконаленні 

міжнародно-правового регулювання МТК, зокрема розробці міжнародно-

правових актів у сфері їхнього використання. Міжнародні неурядові 

транспортні організації (МПС, МСАТ, МСЗ, ІАТА, ФІATA та ін.) забезпечують 

реалізацію сучасних підходів до спільного управління МТК, зокрема 

міжнародне співробітництво держав шляхом прийняття правил, інструкцій і 

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, 

Конвенції 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 
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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 

ШОС, Китай – АСЕАН у форматі «10 + 1», АТЕС, СВМ, ЦАРЕС, Китай –ЦСЄ 

у форматі «16 + 1», 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 
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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 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 КДПВ, ЦІМ/КОТІФ та 

Роттердамськими правилами 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 (Барселонська конвенція 1921 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. Враховуючи розширення міжнародної 
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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 
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приєдналася, та двосторонні договори щодо кожного окремого виду МТК. А 

інституційний – включає участь України в міжнародних організаціях, таких як: 

МКЗД, МТФ, ЄКМТ, ІМО, ІКАО, ЄКЦА, 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»; 

- 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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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.). 
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ДОДАТОК Б 

ПРОЕКТ УГОДИ ПРО МТК  

«НОВИЙ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ» 

 

СТОРОНИ ДОГОВОРУ, 

НАМАГАЮЧИСЬ полегшити міжнародні перевезення,  

СПРИЯЮЧИ вдосконаленню транзитних режимів з урахуванням 

існуючого досвіду і відповідно до загальновизнаних стандартів, 

АКЦЕНТУЮЧИ УВАГУ на розширені транспортних взаємозвʼязків, 

ВИДІЛЯЮЧИ передові позиції мультимодальним МТК, 

ПОЗИЦІОНУЮЧИ важливість міжнародно-правового регулювання МТК 

для міжнародної кооперації та спеціалізації, а також розвитку глобальних 

транспортних взаємозвʼязків, 

РОЗУМІЮЧИ, що для розвитку міжнародних мультимодальних 

перевезень першочергове значення відіграють міжнародно-правові аспекти, які 

встановлюють основні стандарти, 

ПРАЦЮЮЧИ над розвитком нових форм співпраці в межах МТК «Новий 

Шовковий шлях», 

ПРИЙШЛИ ДО ТАКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ: 

 

Глава I 

УЗАГАЛЬНЕННЯ 

Стаття 1 

Термінологія 

Під термінами в межах Угоди розуміють таке: 

1.1. «МТК» – система регіональної та глобальної транспортної кооперації, 

що універсалізує здійснення наземних, повітряних, водних і мультимодальних 

міжнародних транспортних перевезень у визначених напрямках на найбільш 

сприятливих організаційно-правових та техніко-технологічних умовах, беручи 

до уваги міжнародно-правовий аспект співпраці, що заснований на основних 

принципах міжнародного права.  
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1.2. «Мультимодальні МТК» – універсальна система комбінованих видів 

транспорту з урахуванням інфраструктурного, правового та техніко-

технологічного факторів, що забезпечує міжнародні транспортні перевезення 

на всіх затребуваних напрямках руху.  

1.3. «Мультимодальні перевезення» – комбінований ланцюг 

транспортних взаємозвʼязків окремих сегментів. 

1.4. «Ланцюг транспортних взаємозвʼязків» – системні витоки 

міжнародної транспортної діяльності, що забезпечують міжнародні перевезення 

мережами МТК.  

1.5. «Мультимодальна транспортна мережа» – усі найважливіші 

магістральні напрямки транспортних коридорів для здійснення міжнародних 

мультимодальних перевезень з ефектом багатоаспектності. 

1.6. «Багатоаспектність» – урахування всіх аспектів мультимодальних 

МТК:  пунктів пропуску, станцій переміщення вагонів, комбінованих поромних 

переправ тощо. 

1.7. «Новий Шовковий шлях» – МТК, заснований на структурованій 

сукупності магістральних транспортних комунікацій, що звʼязують країни 

вздовж історичного Шовкового шляху з відповідним облаштуванням для 

здійснення мультимодальних перевезень. 

Стаття 2 

Визначення мережі 

Сторони Договору використовують зазначені Положення в ролі 

глобальної карти розвитку МТК «Новий Шовковий шлях», яку вони мають 

намір реалізувати в межах міжнародних програм. У Додатку I до цієї Угоди 

зазначені відгалуження МТК «Новий Шовковий шлях». 

Стаття 3 

Цілі у сфері МТК 

3.1. Цілі Договору: 

 підвищення ефективності правового регулювання МТК «Новий 

Шовковий шлях»; 
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 сприяння безперебійному доступу на міжнародний ринок 

мультимодальних послуг у межах МТК «Новий Шовковий шлях»; 

 нарощення кількості міжнародних мультимодальних перевезень  

мережами МТК «Новий Шовковий шлях»; 

 дотримання міжнародних екологічних стандартів при розвитку 

мультимодальних перевезень; 

 вироблення універсальної бази міжнародно-правового регулювання 

МТК «Новий Шовковий шлях»; 

 створення рівних недискримінаційних умов перевезень мережами 

МТК «Новий Шовковий шлях». 

3.2. Сторони активно працюють над: 

 зменшенням часу міжнародного транзиту через території країн 

вздовж Великого Шовкового шляху; 

 спрощенням усіх видів транзитних процедур відповідно до 

міжнародних стандартів для налагодження ефективного функціонування МТК 

«Новий Шовковий шлях». 

Стаття 4 

Сприяння міжнародним перевезенням мережами МТК 

«Новий Шовковий шлях» 

4.1. Усі сторони Договору мають право вільного переміщення історичною 

територією Великого шовкового шляху. 

4.2. Усі сторони мають забезпечувати ефективне сприяння міжнародним 

мультимодальним перевезенням у межах МТК «Новий Шовковий шлях». 

Стаття 5 

Додатки 

Додатки є невідʼємною складовою Угоди. Оновлені нюанси, що 

охоплюють інші аспекти МТК, можуть бути додані до Угоди відповідно до 

процедури внесення поправок. 
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Стаття 6  

Частина зборів 

6.1. Транзитні перевезення вільні від будь-яких додаткових зборів, за 

винятком платежів за користування транспортною інфраструктурою на умовах 

прозорості, рівності та пільгових періодів. 

Стаття 7 

Координаційна палата 

У межах МТК «Новий Шовковий шлях» діє Координаційна палата з 

метою регулювання різнорідних транспортних аспектів. Координаційна палата 

збирається не рідше одного разу на рік або на прохання Договірних Сторін. 

 

Глава II 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 8  

Урегулювання суперечок 

8.1. Будь-які суперечки щодо застосування зазначеної Угоди, які не 

можуть бути вирішені в денному порядку, передаються в Координаційну 

палату на опрацювання. 

8.2. Будь-які суперечки, які не можуть бути опрацьовані Координаційною 

палатою, підлягають доопрацюванню іншими методами, погодженими 

учасниками Угоди. 

Стаття 9  

Депозитарій 

9.1. Китайська Народна Республіка є Депозитарієм цієї Угоди. 

Депозитарій надсилає засвідчені копії цієї Угоди Сторонам, які її підписали. 

9.2. Держава-депозитарій інформує Сторони про приєднання інших 

держав до цієї Угоди і про припинення дії цієї Угоди стосовно будь-якої зі 

Сторін. 
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Стаття 10 

Ратифікація 

10.1. Зазначена Угода підлягає ратифікації відповідно до національних 

вимог Сторін. Документ про ратифікацію передається на зберігання державі-

депозитарію. 

Стаття 11 

Приєднання до угоди 

Зазначена Угода відкрита для приєднання інших держав тільки за згодою 

всіх її Сторін. 

Стаття 12 

Зміни та доповнення 

До цієї Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення за згодою 

компетентних органів усіх Сторін на основі процедур, розроблених 

Координаційною радою. 

Стаття 13 

Термін дії 

13.1. Термін дії Угоди – десять років із моменту набрання чинності. 

13.2. Термін дії Угоди може бути продовжений на такий самий термін, 

якщо як мінімум за рік до дати закінчення терміну її дії держава-депозитарій не 

отримає повідомлення про протилежне від будь-якої зі Сторін, що підписали 

Угоду. 

Стаття 14  

Набуття чинності 

14.1. Набуває чинності через 30 днів від дати підписання. 

14.2. Для Сторони, яка виконала внутрішньодержавні процедури пізніше, 

Угода набирає чинності через 60 днів з дати здавання на зберігання державі-

депозитарію документа про ратифікацію, схваленого відповідно до процедур, 

передбачених національним законодавством. 
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Вчинено в ______________      ___________ р. в одному примірнику 

англійською мовою та національними мовами Сторін, що спочатку підписали 

цю Угоду, причому всі тексти мають однакову силу. Для цілей тлумачення 

перевага надається тексту англійською мовою. 

 

ДОДАТОК 1  

ТРАНСПОРТНІ ВІДГАЛУЖЕННЯ  

МТК «НОВИЙ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ» 

Коридори визначені так: 

Відгалуження № 1: «Євразійський земельний міст». 

Відгалуження № 2: «Китайсько-монгольсько-російський економічний 

коридор». 

Відгалуження № 3: «Китай – Центральна та Західна Азія».  

Відгалуження № 4: «Китай – Індокитай». 

Відгалуження № 5: «Південний Китай – Індія». 

Відгалуження № 6: «Китай – Пакистан». 

Відгалуження № 7: «Південно-Китайське море – Балтійська затока – 

Середземне море».  


