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СТІЙКИЙ РОЗВИТОК КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

КРАЇНИ

Анотація. У публікації розглядаються основні міжнародні нормативно-правові 
акти, які врегульовують питання стійкого розвитку космічної діяльності. На осно-
ві їх аналізу сформовано теоретичні та методичні засади поняття, що таке «стійкий 
розвиток космічної діяльності». Звернено увагу, що дискусії про баланс між безпеко-
вими факторами, економічним розвитком і міжнародним захистом навколишнього 
середовища, які почалися ще в  1970-х роках. Результатом довготривалих дискусій 
в рамках роботи ООН та його комітетів було прийняття Керівних принципів забез-
печення довгострокової стійкості космічної діяльності, які враховують Цілі сталого 
розвитку та є новим вектором у розвитку космічних відносин. Робиться висновок, 
що прийняття узгоджених Керівних принципів забезпечення довгострокового стій-
кого розвитку космічної діяльності покликані підтримувати розвиток національних 
та міжнародних практик та рамок безпеки для ведення космічної діяльності, забез-
печуючи при цьому гнучкість у адаптації таких практик та рамок до конкретних на-
ціональних обставин. Вони також призначені для підтримки держав та міжнародні 
міжурядові організації, що розвивають свої космічні можливості таким чином, що 
не завдають шкоди навколишньому космічному середовищу та безпеці космічних 
операцій. Таким чином, виникла потреба в розробленні більш інклюзивної концеп-
ції, яка охоплювала б і зачіпала всі вищезгадані питання. Зазначені питання також 
необхідно враховувати при розробці нової космічної доктрини. В якій не тільки об-
межуватися підтримкою балансу між здійсненням космічної діяльності та захистом 
космічного середовища, але також включати питання сталого розвитку на Землі. І 
хоча Керівні принципи забезпечення довгострокового стійкого розвитку космічної 
діяльності є добровільними та не мають юридичної сили в  рамках міжнародного 
права. Однак, незважаючи на це, вони можуть мати юридичну силу у тому сенсі, що 
держави можуть вирішувати включити елементи керівних принципів у своє націо-
нальне законодавство чи ні.

Ключові слова: космічна діяльність, стійкий розвиток, керівні принципи, нор-
мативно-правові акти.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SPACE 
ACTIVITY AS THE BASIS OF ECONOMIC 

DEVELOPMENT

Annotation: The publication deals with major international legal acts that regulate 
the sustainable development of space activities. On the basis of their analysis the 
theoretical and methodological foundations of the concept of «sustainable development 
of space activity» have been formed. It is noted that discussions about the balance between 
security factors, economic development and international environmental protection began 
in the 1970s. Long-term discussions within the UN and its committees have resulted in the 
adoption of the Guidelines for Long-Term Sustainability of Space Activities, which take 
into account the Sustainable Development Goals and are a new vector in the development 
of space relations. It is concluded that the adoption of harmonized Guidelines for the long-
term sustainable development of space activities is intended to support the development 
of national and international space security practices and frameworks while providing 
flexibility in adapting such practices and frameworks to specific national circumstances. 
They are also intended to support States and international intergovernmental organizations 
developing their space capabilities in a way that does not harm the environment and the 
security of space operations. Thus, there was a need to develop a more inclusive concept 
that would cover and address all of the above issues. These issues must also be taken into 
account when developing a new space doctrine. Not only to limit the balance between 
space activities and the protection of the space environment, but also to include issues of 
sustainable development on Earth. Although the Guidelines for the Long-Term Sustainable 
Development of Space Activities are voluntary and have no legal force under international 
law. Nevertheless, they may have legal force in the sense that states may decide to include 
elements of the guidelines in their national legislation or not.
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Постановка проблеми. Основни-
ми завданнями правового регулю-
вання космічної діяльності на сучас-
ному етапі є: забезпечення безпеки 
(англ. – security) у військовому аспек-
ті, захищеності (англ.  – safety) людей 
і природного середовища і досягнення 
стійкості (англ. – sustainability) у вико-
ристанні космічного простору в довго-
строковій перспективі. Всі три завдан-
ня взаємопов’язані і доповнюють один 

одного [1]. Тому стійкість або її відсут-
ність, це складна і динамічна особли-
вість спільнот і  регіонів. Це і  процес, 
і результат, який вимагає від нас здат-
ність: передбачити загрози, зменшити 
вразливість, мобілізувати свої ресурси 
і активи і планувати краще майбутнє.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Питанням розвитку кос-
мічної діяльності присвятили свої 
праці такі вітчизняні та зарубіжні уче-
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ні: Малишева Н., А. Урсул, С. Ударцев, 
С. Кричевський та ін. Проте питання 
впровадження кервних принципів 
довгострокового розвитку космічної 
діяльності залишається недостатньо 
вивченим. 

Метою статті є дослідження 
міжнародних та національних нор-
мативно-правових актів у  сфері за-
безпечення керівних принципів дов-
гострокового розвитку космічної 
діяльності та виокремлення основних 
підходів, які можна імплементувати 
в Україні. 

Виклад основного матеріалу. 
Дискусії про баланс між безпековими 
факторами, економічним розвитком 
і  міжнародним захистом навколиш-
нього середовища, які почалися ще 
в 1970-х роках, не привернули загаль-
ної уваги, аж поки у  1987 року, коли 
концепція стійкого розвитку вперше 
було використано у  відомій допові-
ді Брундтланда. В ній вказувалося, 
що цей розвиток повинен відповіда-
ти потребам сьогодення з  належним 
урахуванням потреб майбутніх поко-
лінь і  далі давалося визначення, що 
стійкий розвиток – це розвиток, який 
відповідає потребам сьогодення без 
шкоди для здатності майбутніх поко-
лінь задовольняти власні потреби [2, 
c. 41]. Дане визначення містить у собі 
два ключових поняття: поняття «по-
треби», зокрема, найважливіші потре-
би бідних у світі, яким слід надати пе-
реважний пріоритет; і  ідея обмежень, 
що обумовленні станом технологій та 
здатністю середовища задовольняти 
теперішні та майбутні потреби. 

Після цього поняття «стійкий роз-
виток» з’явилося в різних міжнародних 
документах [3; 4] і в науковій літерату-
рі [5, 6] з різних точок зору і навіть було 

визнано в якості загального принципу 
в  1990-х роках [7]. Глобальне поши-
рення стійкого розвитку у  поєднанні 
з несприятливими змінами космічно-
го середовища в 1990-х роках зверну-
ли увагу вчених і  практиків [8] і  кос-
мічного співтовариства. На порядку 
денному, крім проблем використання 
космічного простору у  військових ці-
лях (1), зменшення космічного сміття 
(2) і  врегулювання космічного трафі-
ку (3), довгостроковим дослідженням 
і  використанню космічного простору 
(4) також існували і  інші проблеми, 
такі як: космічна погода (5), ядерне за-
бруднення і  радіочастотні перешкоди 
(6). Що ще більш важливо, ці шість пи-
тань були більш-менш пов’язані один 
з одним, але для їх вирішення, не було 
розроблено оптимального механізму. 
Таким чином, виникла потреба в роз-
робленні більш інклюзивної концеп-
ції, яка охоплювала б і зачіпала всі ви-
щезгадані питання. 

Зазначені питання також необхід-
но враховувати при розробці нової 
космічної доктрини. В якій не тільки 
обмежуватися підтримкою балансу 
між здійсненням космічної діяльності 
та захистом космічного середовища, 
але також включати питання сталого 
розвитку на Землі. Це має сенс, оскіль-
ки космічна діяльність, яка не може 
дати нам реальних або потенційних 
соціально-економічних переваг в дов-
гостроковій перспективі, не здійсню-
ватиметься зі стійким інтересом на-
далі. Тому, починаючи із 2000-х років 
в Кометі по використанню космічного 
простору у мирних цілях велася диску-
сія щодо оновлення основних базових 
принципів щодо освоєння космосу. 
Результатом зазначеної дискусії було 
те, що до порядку денного засідань 
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Комітету ООН по космосу з 2010 р був 
включений проект «Довгострокова 
стійкість космічної діяльності» [9]. 

В рамках якого були засновані 
чотири групи експертів для розгля-
ду наступних тем: підгрупа A «Стійке 
використання космічного просто-
ру в  підтримку сталого розвитку на 
Землі» (Sustainable Space Utilization 
supporting Sustainable Development on 
Earth); підгрупа B «Космічне сміття, 
космічні операції і  засоби сприяння 
спільному забезпеченню поінформо-
ваності про ситуації в космосі» (Space 
Debris, Space Operations and Tools to 
support Collaborative Space Situational 
Awareness); підгрупа C «Космічна 
погода »(Space Weather); підгрупа D 
«Нормативні режими і  керівництва 
для учасників в  космічній діяльності 
»(Regulatory Regimes and Guidance for 
Actors In the Space Arena).

А вже у вересні 2015 року Органі-
зацією Об’єднаних Націй приймається 
знаковий документ Порядок денний 
в  галузі розвитку до 2030 р., в  якому 
була визначена дорожня карта стало-
го розвитку світового суспільства, що 
складалася із 17 цілей – «Цілей сталого 
розвитку» (ЦСР), які мають бути досяг-
нуті у кожній країні до 2030 року [10]. 
Зазначені цілі є продовженням Цілей 
розвитку тисячоліття (ЦРТ) [11] і про-
довжують напрям у подоланні бідності 
у світі та включають набір унікальних 
інструментів, що допоможуть розв’я-
зати проблеми пов’язані із захистом 
планети від негативного впливу, рів-
ного доступу до ресурсів, задоволення 
ряду соціальних потреб і таке ін. 

Для впровадження заявлених ЦСР 
у космічну діяльність була створена при 
ООН Робоча група по довгостроковій 
стійкості космічної діяльності провела 

перші домовленості щодо дванадця-
ти Керівних принципів забезпечення 
довгострокової стійкості космічної ді-
яльності, які були озвучені на п’ятде-
сят дев’ятій сесії засідання Комітету 
по використанню космічного простору 
у мирних цілях в 2016 році [12].

Представники країн, які були 
присутні на п’ятдесят дев’ятій сесії 
підтвердили свою прихильність до 
прийнятих раніше принципам по до-
слідженню і використанню космічного 
простору в мирних цілях і наголосили 
на їх важливості. Деякі делегації ви-
словили думку, що заходи по забезпе-
ченню транспарентності і  зміцненню 
довіри можуть внести важливий вклад 
в  підвищення безпеки, надійності 
і  стійкості діяльності в  космічному 
просторі. Для зміцнення міжнарод-
ного співробітництва в  космосі, вста-
новлення стандартів відповідальної 
поведінки в усьому спектрі космічної 
діяльності, прийняття зобов’язань до-
тримуватися принципу невтручання 
в  мирні дослідження і  використання 
космічного простору, сприяння спра-
ведливому доступу до космічного про-
стору і підвищення прозорості косміч-
ної діяльності було б вірно розробити 
оновлену угоду по Космосу, перегово-
ри по якій слід провести в рамках Ор-
ганізації Об’єднаних Націй [12].

Не зважаючи на вищезазначені 
заяви більшості країн, домовленість 
була досягнута лише щодо дванадцяти 
принципам. Стосовно інших ще й досі 
ведуться переговори. Наприклад, по 
преамбулі та ще дев’яти принципам 
дійшли згоди у 2018 році на п’ятдесят 
п’ятої сесії Науково-технічного підко-
мітету Комітету з  використання кос-
мічного простору в мирних цілях. 
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Як і  всі раніше прийняти між-
народні принципи, застосування 
Керівних принципів забезпечення 
довгострокової стійкості космічної ді-
яльності носять добровільний харак-
тер. Але висловлюється надія, що дер-
жави розуміють значення прийнятих 
принципів для теперішнього та май-
бутніх поколінь, які закладають осно-
ву для створення оновленої космічної 
доктрини.

Станом на початок 2020 року у ча-
стині «А» Керівних принципів за-
безпечення довгострокової стійкості 
космічної діяльності міститься попе-
редньо узгоджені тексти 21 принципів, 
а в частині «В» – тексти семи керівних 
принципів, інші ще на стадії обгово-
рення. Найбільше дискусій виникло 
по питанням, що пов’язані із нор-
мативним регулюванням комплексу 
ключових аспектів безпеки космічних 
операцій. А саме, що стосується без-
печного проведення операцій з актив-
ного видалення або знищення в  екс-
трених випадках космічних об’єктів, 
щодо цілого ряду інших запобіжних 
заходів і самообмежень, які державам 
варто було б в порядку доброї волі за-
стосовувати в  інтересах операційної 
безпеки в космосі.

Унікальна природа космічного се-
редовища означає, що космічна діяль-
ність будь-якого учасника легко впли-
ває на діяльність інших. Наприклад, 
космічне сміття, незалежно від країни 
його походження, являє собою сер-
йозну загрозу безпечної експлуатації 
для кожного створеного космічного 
об’єкта і який був чи буде запущений 
у  космічний простір. Тому співпраця 
і  координація між усіма космічними 
суб’єктами необхідна для успішного 
виконанню ряду питань з недопущен-

ня утворення та знешкодження кос-
мічного сміття. Крім того, космічний 
простір є суспільним надбанням, який 
доступний кожному і  тому вимагає 
узгодження правил для усунення по-
тенційних зіткнень з-за зростаючого 
числа супутників. У цьому сенсі ООН 
повинна прийняти правила для ко-
ординації космічної діяльності своїх 
країн-членів.

Висновки. Прийняття узгодже-
них Керівних принципів забезпечен-
ня довгострокового стійкого розвитку 
космічної діяльності покликані під-
тримувати розвиток національних та 
міжнародних практик та рамок без-
пеки для ведення космічної діяльно-
сті, забезпечуючи при цьому гнучкість 
у адаптації таких практик та рамок до 
конкретних національних обставин. 
Вони також призначені для підтрим-
ки держав та міжнародні міжурядові 
організації, що розвивають свої кос-
мічні можливості таким чином, що не 
завдають шкоди навколишньому кос-
мічному середовищу та безпеці кос-
мічних операцій. І хоча Керівні прин-
ципи забезпечення довгострокового 
стійкого розвитку космічної діяльно-
сті є добровільними та не мають юри-
дичної сили в  рамках міжнародного 
права. Однак, незважаючи на це, вони 
можуть мати юридичну силу у  тому 
сенсі, що держави можуть вирішувати 
включити елементи керівних принци-
пів у  своє національне законодавство 
чи ні.
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