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Дана стаття присвячена розгляду питання реалізації міжнародно-правового режиму демілітаризації космічного 

простору враховуючи історичні а також сучасні події. Виявлено недоліки в системі правового регулювання щодо 

уникнення воєнізації космосу, що супроводжуються випадками негативних дій держав на міжнародній арені і які в 

майбутньому можуть спричинити значний конфлікт інтересів. Сформовано можливі шляхи вирішення проблем, 

пов’язаних з демілітаризацією. 
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Постановка проблеми. Виникнення та по-

дальший розвиток міжнародного  космічного 

права щільно пов’язане не тільки з новою 

сферою діяльності, але також і з застосуванням 

нових космічних технологій, що забезпечують 

здійснення дослідницьких цілей у космосі. 

Саме тому питання демілітаризації космічного 

простору стає надзвичайно актуальним сьогод-

ні, оскільки науковий розвиток досягнув того 

етапу, коли використання зброї в космосі стало 

не таким вже й важким, а цілком реальним про-

цесом. Занепокоєння світу щодо цього набирає 

обертів і вимагає подальших дій від міжна-

родної спільноти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання демілітаризації почало привертати 

увагу багатьох вчених і дослідників ще з 

початку першого польоту в космос. Серед них 

слід виділити Жуков Г.П., Малишева Н.Р., 

Марков М.Г., Пирадов А.С. та багато інших, які 

займалися дослідженням цієї проблеми в науці 

міжнародного права і зробили значний внесок 

у розвиток правової думки щодо її вивчення та 

розробки ймовірних методів її вирішення.  

Мета статті. Метою даної наукової роботи є 

розкриття питання реалізації міжнародно-пра-

вового режиму демілітаризації космічного про-

стору, виявлення його недоліків за допомогою 

наведення прикладів, а також можливих варі-

антів вирішення проблем цього режиму на під-

ставі аналізу використаних джерел, історич-

ного та сучасного стану міжнародних відносин. 

Основні результати дослідження. Велика 

небезпека воєнізації космічного простору не 

викликає ніяких сумнівів, саме тому держави 

намагаються укласти якомога більше угод і дійти 

до взаємовигідних умов щодо демілітаризації 

космосу. Більш ніж за останні 60 років було 

укладено Московський договір про заборону 

випробувань ядерної зброї в атмосфері, в 

космічному просторі та під водою; прийнято ГА 

ООН резолюції 1884 (ХVІІІ) щодо нерозміщення 

у космічному просторі зброї масового знищення, 

а також стримування від виводу на навколоземну 

орбіту будь-яких об’єктів, які несуть на собі 

зброю масового знищення, встановлення такої 

зброї на небесних тілах або її розміщення в кос-

мічному просторі будь-яким іншим чином; прий-

нято Декларацію правових принципів діяльності 

держав з дослідження та використання косміч-

ного простору; укладено Договір про принципи 

діяльності держав з дослідження та використання 

космічного простору, включаючи Місяць та інші 

небесні тіла, Договорів про космос та ін. Але слід 

зауважити, що всі договори, директиви, що міс-

тять положення проти воєнізації космічного про-

стору є недосконалими і мають багато прогалин і 

шпаринок, за допомогою яких можна обійти ви-

конання угоди, не порушивши її. Це є значною 

проблемою сучасного правового режиму демілі-

таризації, оскільки цим можуть скористатися 

держави в своїх цілях, які залежать від їх полі-

тичного спрямування. Тобто, в залежності від по-

літики держави здійснюється її міжнародна ді-

яльність, що явно прослідковується в історії. Так, 

коли посилюється політичне протистояння – 

справа доходить до воєнних конфліктів, а також  

і до вимірювання силами та військовим 

потенціалом без його застосування.  

Першим прикладом є період холодної війни 

в 1982 р., на той час президент США, Р. Рейган 

розпочав програму з мілітаризації космічного 
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простору, яка передбачала орієнтацію всіх зу-

силь на подальше освоєння космосу, а також 

розробки нових систем озброєнь на навколо-

земній орбіті. Згодом, було створене об’єднане 

космічне командування США, до сфери якого 

увійшли Укріплений центр аерокосмічної обо-

рони, перше космічне авіакрило для управління 

ракетною системою попередження у космосі, 

«штати», система військових супутників наве-

дення ракет, значна кількість обслуговуючих 

наземних підрозділів. У 1984–1985 рр. у США 

почалася розробка космічної лазерної зброї[6]. 

Далі спроби мілітаризації продовжив здійсню-

вати інший президент США, а саме Дж. Буш, 

який підписав Директиву щодо національної 

космічної політики. В документі зазначалось, 

що космос є зоною інтересів держави, необхід-

но перешкоджати проникненню у космос країн, 

що представляють загрозу для національних 

інтересів США, а також забороняються будь-

які майбутні угоди у сфері контролю над озбро-

єннями, що могли б обмежити американську 

присутність у космосі. Ці та деякі інші поло-

ження відповідного документа прямо супере-

чать міжнародному космічному праву. Своїми 

діями США були налаштовані на відмову від 

базових принципів міжнародного космічного 

права, що відбувається внаслідок верховенства 

своїх інтересів над інтересами підтримання 

міжнародного миру та розвитку міжнародного 

співробітництва і взаєморозуміння (ст. 3 Дого-

вору про космос)[4]. Але при цьому всьому, фак-

тично, своїми прямими діями в космічному прос-

торі, державою не було порушено ніяких угод.   

Ще одним прикладом є Китай, який в 2007 

році здійснив успішне випробування  балістич-

ної ракети середнього радіусу дії, при цьому 

збивши китайський метеорологічний супутник, 

що знаходився на орбіті.  Проте, у відповідь на 

незадоволення міжнародної спільноти і офіцій-

ні протести багатьох держав китайська сторона 

посилалась на відсутність норми міжнародного 

права, яка нею була порушена, адже в косміч-

ному просторі заборонене використання лише 

ядерної зброї та інших видів зброї масового 

знищення, а застосована Китаєм протисупутни-

кова балістична ракета не належить до жодної з 

цих категорій. Саме через це, Китай ще в 2006 

році оголосив про плани мілітаризації косміч-

ного простору з метою захисту своїх політич-

них та національних інтересів.  

Як же уникнути таких ситуацій? Цілком оче-

видно, що треба розробити всеохоплюючу кон-

венцію ООН з космічного права, яка б містила 

принципи космічної діяльності і регулювала їх 

виконання, а також, що дуже важливо закріпила 

повну демілітаризацію космічного простору.   

Необхідним є також вдосконалення існуючих 

договорів, а саме положень про демілітаризацію 

космосу задля уникнення подальших проблем. 

Проте, при цьому всьому, важливим є приєднан-

ня держав до цих договорів і прийняття ними 

зобовязання щодо їх виконання. Адже, ще під 

час розробки Договору про космос, США сто-

яли на позиції, що повна демілітаризація косміч-

ного простору не є вкрай необхідною і невдовзі 

прийде час, коли Комітет ООН з космосу 

повернеться до розгляду цього питання. Так і є, 

в 2019 році в ООН прийняли три резолюції з 

роззброєння в космосі, висловлюючи серйозну 

стурбованість через перетворення космічного 

простору в арену для військового протиборства. 

Перший документ стосується нерозміщення 

зброї в космосі, де зазначено необхідність вив-

чення і прийняття практичних заходів при ви-

робленні угод з метою запобігання гонки озбро-

єнь у космічному просторі, а також висловлено 

серйозну стурбованість через перетворення кос-

мічного простору в арену військового проти-

борства. Друга резолюція настійно закликає 

міжнародне співтовариство продовжити свої зу-

силля, спрямовані на запобігання гонки озбро-

єння, включаючи розміщення зброї, в косміч-

ному просторі з метою підтримання міжнарод-

ного миру і зміцнення глобальної безпеки. І саме 

ця резолюція викликає серйозну стурбованість у 

зв'язку з оголошеними деякими державами пла-

нами, які включають розміщення зброї, зокрема 

ударних бойових систем у космічному просторі. 

Третій документ містить заходи щодо забезпе-

чення транспарентності та зміцнення довіри в 

космічній діяльності. Але чи можна в цьому 

випадку покладатись на довіру і чи  не призведе 

це до більших проблем – питання часу.  

 Висновки та пропозиції. Отже, все ще існує 

багато недосконалостей в міжнародних догово-

рах, які тривожать весь світ відсутністю необхід-

них положень щодо демілітаризації і якими мож-

на скористатись у власних політичних цілях. 

Проблеми пов’язані з космосом і його озброєн-

ням є сучасними і вкрай актуальними, тож їх 

вчасне вирішення сприятиме подальшому миру і 

безпеці нашого майбутнього. Необхідно заклика-
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ти держави, особливо ті, що володіють значним 

космічним потенціалом, активно сприяти досяг-

ненню мети запобігання гонки озброєнь у косміч-

ному просторі як найважливішої з умов розвитку 

міжнародного співробітництва в дослідженні та 

використанні космічного простору в інтересах 

усього людства. 
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ПРОСТРАНСТВА 

Данная статья посвящена рассмотрению вопроса реализации международно-правового режима демилитаризации 

космического пространства учитывая исторические а также современные события. Выявлены недостатки в 

системе правового регулирования по предотвращению военизации космоса, сопровождающихся негативными 

действиями государств на международной арене и которые в будущем могут спровоцировать существенный 

конфликт интересов. Сформировано возможные пути решения проблем, связанных с демилитаризацией. 
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REALIZATION OF THE INTERNATIONAL LEGAL REGIME FOR THE DEMILITARIZATION OF OUTER SPACE 

This article is devoted to the consideration of the realization of the international legal regime for the demilitarization of outer 

space, taking into account historical as well as modern events. Deficiencies were revealed in the system of legal regulation to 

prevent the militarization of outer space, accompanied by negative actions by states in the international arena and which in 

the future could provoke a significant conflict of interests. Furthermore, possible solutions to the problems associated with 

demilitarization have been formed. 
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