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ІСТОРичнІ пеРедуМОви РОзвиТку кОСМІчнОгО пРАвА  
в євРОпейСькОМу СОюзІ

Анотація. В статті досліджено основні історичні етапи та причини становлення і розвитку космічної по-
літики і права Європейського Союзу і організацій, що йому передували. Встановлено шлях розширення 
компетенції Європейського Союзу у сфері космічної діяльності. Визначено цілі, задля досягнення яких 
Європейський Союз здійснює космічну діяльність. Окреслено коло нормативно-правових актів, що висту-
пали базою для зародження космічного права Європейської Спільноти, і що нині складають основу косміч-
ного права Європейського Союзу. Визначено основні елементи інституційного механізму реалізації євро-
пейської космічної політики у вигляді інститутів і органів ЄС, що наділені повноваженнями регулювати 
дану сферу. Досліджено відносини, що склалися у ЄС з Європейським космічним агентством. Крім того, 
поставлено питання про актуальність дослідження космічної діяльності ЄС у правовій науці України.
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FoRMATion And deveLopMenT oF SpAce LAW oF The euRopeAn union
Summary. The article examines the main historical stages and prerequisites for the formation and develop-
ment of space policy and the law of the European Union and the organizations that preceded it: the period from 
the creation of the European Communities to the mid-1980s (lack of competence in this field and the exist-
ence of only non-union space research organizations) from the mid-1980s to the adoption of the Lisbon Treaty 
(first substantive steps to regulate space activity as a commercially viable field) and the Lisbon Treaty period 
treaty to date (final consolidation of the European Union's competence in space activities). The way to expand 
the competence of the European Union in the field of space activity has been established: from its absence to 
the decisive role of the European Union in the implementation of the European space program. Objectives 
achieved by the European Union through space activities have been identified. The circle of normative acts, 
which formed the basis for the emergence of European Community space law, and which now form the basis 
of European Union space law, from the first acts of recommendation to the founding treaties of the European 
Union, are outlined. The basic elements of the institutional mechanism for the implementation of the Europe-
an space policy in the form of institutions and bodies of the European Union have been identified, which are 
empowered to regulate this area: the competence of the Council of the European Union, the European Council, 
the European Parliament, the European Commission in the field of space activities and certain European Un-
ion bodies has been determined. The relations between the European Union and the European Space Agency 
have been investigated; outlines the main agreements that they have concluded to achieve common goals; the 
competence of the joint bodies created by them, in particular, the Space Council, was investigated. In addition, 
the question of relevance of the study of space law and European Union policy in the legal science of Ukraine 
in the context of harmonization of Ukrainian law and European Union law was raised, as well as the problem 
of «unpopularity» of the topic of European space law among Ukrainian lawyers.
Keywords: organization, space, satellite, Europe Space Agency, harmonization, technology.

Постановка проблеми. За роки свого існу-
вання космічна діяльність держав, різно-

манітних спеціалізованих організацій та окремих 
осіб мала активний розвиток у всіх свої аспектах. 
Розвинуті країни, і навіть країни, що розвивають-
ся (в міру своїх можливостей), використовують 
плоди своєї діяльності в космічній галузі для ви-
рішення багатьох проблем, що виникають в ін-
ших галузях: економічній, екологічній, технічній, 
науковій, соціальній тощо. Тому внаслідок своєї 
важливості, закономірним є те, що космічній ді-
яльності необхідна якісна і така, що відповідає 
сучасним потребам, правова регламентація. На 
першому рівні космічна сфера регулюються ком-
петентними органами певної держави, на друго-
му – численними міжнародними організаціями. 

Однак особливо помітний вплив і на міжна-
родне, і на національне космічне право, як і на 
інші галузі, здійснює право Європейського Со-
юзу. Європейський Союз (далі – ЄС), як надна-
ціональне утворення, що має ознаки як держа-

ви, так і міжнародної організації, бере активну 
участь в регулюванні космічних питань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В українській правовій науці досліджень косміч-
ного права Європейського Союзу, на нашу дум-
ку, здійснено досить мало, порівняно з іншими 
галузями права ЄС. З існуючих наукових робіт 
вітчизняних авторів можна виділити досліджен-
ня Утко-Масляник Ю.М., Юрковської Н.Р. 

Зарубіжні ж автори більш повно дослідили 
цю тему, розглянувши багато питань і проблем 
космічного права ЄС. З них можна виділити 
Франса Г. фон дер Данк, Кріджа Дж., Руссо A., 
Єлфінга Л., Пітера Н., Сігаласа Е. тощо.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Оскільки однією з пріо-
ритетних цілей України у її зовнішній політиці 
є європейська інтеграція, що означає, в резуль-
таті, здійснення заходів щодо гармонізації ві-
тчизняного законодавства та законодавства ЄС, 
то наразі існує актуальність дослідження кожної 
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сфери діяльності ЄС, в тому числі космічної, за-
для створення теоретичної бази знань у сфері 
права ЄС, на яку можна було б спиратися зако-
нодавцю при здійсненні самої гармонізації.

Але в цьому контексті вважаємо проблем-
ним питання загальної «непопулярності» теми 
космічного права ЄС серед правників України. 
Згадана вище теоретична база щодо космічної 
діяльності в дослідницьких роботах українських 
правників представлена на мінімальному рівні, 
буквально одним-двома вченими.

Тому вважаємо за необхідне внести вклад 
в загальний рівень дослідження, оскільки, на 
наше переконання, буквально кожна здійснена 
наукова робота допоможе освітити згадану тему.

Метою статті є дослідження основних істо-
ричних етапів становлення космічної політики 
і права Європейського Союзу; визначення в про-
цесі дослідження нормативно-правових актів, 
що складали основу космічного права Європей-
ської Спільноти раніше та складають їх основу 
в Європейському Союзі у теперішній час; визна-
чення елементів інституційного механізму реа-
лізації європейської космічної політики.

виклад основного матеріалу. Якщо звер-
нутися до перших етапів історії становлення 
європейського космічної політики, то можна по-
бачити, що Європейські спільноти тривалий час 
відігравали невелику роль в формуванні та ре-
гулюванні європейського «космічного простору». 
Це зумовлено кількома факторами.

Діяльність ЄС у всіх сферах його компетенції 
з самого початку його існування залежала від 
кола повноважень, визначених власними уста-
новчими договорами. На самому початку, коли 
було створено Європейська Економічна Спіль-
нота (далі – ЄЕС) космічну діяльність його дер-
жави-члени здійснювали окремо від процесів 
європейської інтеграції з міркувань підтриман-
ня власного суверенітету [1, с. 85]. Крім того, до 
певного часу космічний сектор економіки не був 
достатньо комерціалізованим, щоб європейські 
інституції офіційно визнали необхідність у його 
регулюванні [2, с. 78].

Перші десятиліття створення «комічної ді-
яльності» як самостійного напрямку політики 
держав, така діяльність була питанням скоріш 
престижу, ніж економічної вигоди та наукового 
прогресу. І у той час тільки дві держави, Радян-
ський Союз і США, мали більш-менш реальні 
можливості провадження діяльності у цій сфері, 
що була для них ефективним засобом у політич-
ному і військовому протистоянні. Європейські ж 
держави не були спроможні повністю самостій-
но забезпечувати фінансування власних націо-
нальних космічних програм. При такій ситуації 
європейські держави націлились насамперед на 
об’єднання зусиль, тобто на створення міжна-
родних організацій, що автономно б вирішували 
«питання космосу». Але, при цьому, такі органі-
зації створювалися поза правового поля Євро-
пейської Спільноти [1, с. 85–86].

Такими організаціями були, зокрема, Євро-
пейський підготовчий комітет з космічних до-
сліджень (КОПЕРС), створений 27 лютого 1961 р. 
[3, с. 11–49] та створені у 1962 році Європейської 
організації космічних досліджень (ESRO) 
та Європейської організації розвитку ракет-носі-

їв (ELDO) [4, с. 2]. На базі саме цих організацій 
у 1975 році було створено Європейське космічне 
агентство – і понині один з найголовніших парт-
нерів ЄС у здійсненні космічної політики [5].

У самій же Спільноті до середини 1980-х років 
«космос» фігурував лише в деяких «далекогляд-
них» політичних документах (таких, як, напри-
клад, рішенні Європейського Парламенту від 
25 квітня 1979 р. «Про участь Співтовариства 
в космічних дослідженнях») і не був предметом 
ні законодавчої діяльності, ні будь-яких змістов-
них внутрішніх дії з боку інституцій. Показним 
є факт того, що з самого моменту підписання 
Римських договорів і до моменту набрання сили 
Лісабонським договором ні один з установчих до-
говорів не уповноважував ЄС на здійснення ді-
яльності у космічній сфері [6, с. 211]. 

Однак, у середині 1980-х таке ставлення по-
чало змінюватися. ЄЕС ставало дедалі актив-
нішим у стимулюванні європейської економіки 
шляхом підтримання технологічних і технічних 
науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт у різноманітних сферах, що виступали ка-
талізаторами економічного зростання. Подібна 
підтримка стосувалася і досліджень та розробок, 
пов'язаних з космосом [2, с. 79]. Така діяльність 
ЄЕС отримала закріплення в Єдиному Європей-
ському акті 1986 року [7].

Крім того, середина 1980-х представляла со-
бою період початку комерційної життєздатності 
супутникового зв’язку, першого сектору «кос-
мічної економіки» з чіткими комерційними ви-
годами. Крім того, у Європі, в Люксембурзі, 
в 1985 році було створено приватний супутнико-
вий оператор SES, що почав активно конкурува-
ти з тоді ще міжурядовим EUTELSAT (найбіль-
шим оператором супутникового зв’язку) [2, с. 79]. 
Результатом цього став перший великий закон 
законодавства ЄС про космос – так звана «Дирек-
тива про супутникове обладнання» 1994 року, що 
закладала основи єдиного європейського ринку 
надання супутникових послуг [8].

Постійний розвиток ринку у сфері супутнико-
вого зв’язку призвів до того, що у деяких інших 
областях європейські інститути також намага-
лись ввести регулювання певних комерційно 
важливих аспектів космічної діяльності. Одним 
із найбільш помітних результатів такого регулю-
вання була, наприклад, так звана «Директива 
про бази даних» 1996 р., яка встановила автор-
ське право на електронні бази даних, зокрема, 
на базі даних супутникового дистанційного зон-
дування, оскільки існуючі авторські права недо-
статньо висвітлювали такі нові явища – і захист 
прав інтелектуальної власності вважався ключо-
вим аспектом розвитку комерційної життєздат-
ності сектора дистанційного зондування [2, с. 79]. 
Зі зростанням усвідомлення того, що космічний 
сектор, як найважливіший технологічний сек-
тор, став також одним з ключових для загально-
го європейського економічного розвитку, підхід 
Європейської Комісії до «космічного простору» 
та «космічної діяльності» поступово зростав. Як 
наслідок, надалі було прийнято низку норматив-
них актів інститутами Співтовариства, предме-
том яких була саме космічна сфера.

У 1988 р. Комісія прийняла комюніке «Євро-
пейське Співтовариство та космос: послідовний 
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підхід», в якому вперше закріплено основні за-
сади входження Європейської Спільноти «у кос-
мос» [9]. Далі були прийняті резолюції Європей-
ського Парламенту від 22 жовтня 1991 р. «Про 
європейську космічну політику», від 6 травня 
1994 р. «Про Співтовариство і космос», від 13 січ-
ня 1998 р. «ЄС і космос: розвиток прикладних 
програм, ринків та промислової конкуренції» 
[10], у яких містились рекомендації Комісії про 
реструктуризації космічної сфери.

Подальший розвиток космічної політики ЄС 
виражався, в основному, в поглибленні співпраці 
ЄС та Європейського космічного агентства. Так, 
Рада ЄС та Рада ЄКА у листопаді 2000 р. схва-
лили резолюції про стратегію у європейській кос-
мічній діяльності [11], які формально оформили 
відносини цих організацій. Відповідно до даних 
документів була запроваджено робочу групу, яка 
того ж року виробили комплексний документ про 
узгодження загальної для ЄС і ЄКА космічної 
стратегії. В ньому вперше визначено три загаль-
ні основні цілі: 1) зміцнення основ космічної ді-
яльності: збереження незалежного та можливого 
доступу в космос і забезпечення широкої тех-
нологічної бази; 2) поширення наукових знань 
з метою кращого пізнання нашої планети та її 
атмосфери, сонячної системи та Всесвіту; 3) одер-
жання доходів для ринків і суспільства [1, с. 92].

Закріпила відносини ЄС з ЄКА Рамкова уго-
да від 25 листопада 2003 р. про співробітництво 
між ЄС та ЄКА [12], відповідно до якої вони 
зобов’язувалися разом здійснювати європейську 
космічну політику. Одним з примітних аспек-
тів цієї угоді є ті, що стосуються зобов’язань сто-
рін при участі у спільній європейській космічній 
програмі, якими є: по-перше – зобов’язання ЄКА 
здійснювати, керувати, управляти космічною ді-
яльністю ЄС відповідно до його правил, у межах 
якого ЄКА може виступати як виконавче агентство 
ЄС; по-друге – зобов’язання стосовно створення ЄС 
і ЄКА спільних постійних органів контролю за кон-
кретними запланованими програмами; по-третє – 
зобов’язання створення спеціальних органів коор-
динація європейської космічної політики. Останнє 
є найбільш примітним, оскільки передбачає ство-
рення, зокрема, Космічної ради [1, с. 95–96].

Космічна рада – особливий орган міжорга-
нізаційної взаємодії, який включає в себе Рада 
ЄС з питань конкурентоспроможності та Рада 
міністрів ЄКА. Мета Космічної Ради як органу – 
координація та проведення спільних засідань, 
направлених на узгодження спільної позицію єв-
ропейських урядів держав-членів ЄС і ЄКА щодо 
реалізації європейської космічної політики.

До повноважень Космічної ради належить: 
визначення орієнтирів для досягнення цілей 
Рамкової угоди та здійснення необхідних для 
цього дій; підготовка рекомендацій по спеціаль-
ним угодам щодо реалізації конкретної косміч-
ної програми; консультування договірних сторін 
з питань зміцнення співробітництва відповідно 
до принципів, закріплених в угоді; здійснен-
ня контролю за ефективним виконанням угоди 
[12]. Разом з тим, Космічна Рада не виступає, 
як наднаціональний орган, що уповноважений 
приймати загальнообов’язкові рішення для обох 
організацій – його рішення мають виключно ре-
комендаційний характер і повинні бути попе-

редньо схвалені та прийняті окремо Радами ЄС 
та ЄКА, відповідно до їх внутрішніх правил. 

Одним з результатів згаданої міжорганіза-
ційного взаємодії є прийняття резолюції про Єв-
ропейську космічну політику, що була схвалена 
Космічною Радою на її четвертому засіданні. Цей 
документ являє собою стратегічний план розвит-
ку європейської космічної політики, у якому пред-
ставлена єдина позиція держав Європи щодо її 
розвитку. За цим документом космічна сфера 
визначена стратегічно важливим активом для 
підвищення незалежності, безпеки та процвітан-
ня Європи і зміцненню її ролі у світі. В рамках 
розвитку космічного сектору дана концепція єв-
ропейської космічної політики розподіляється на 
кілька напрямків: безпека та оборона, правомір-
ний доступ до космічного простору, розвиток на-
уки, техніки та освіти, розвиток промислового сек-
тора, розвиток міжнародних відносин [7, с. 214].

Однією з головних подій у розвитку Європей-
ського Союзу, є підписання у 2007 р. та набрання 
чинності у 2009 р. Лісабонського договору. Для кос-
мічної політики ЄС це також мало велике значення, 
оскільки, договір створив правову основу у законо-
давстві ЄС для заходів у космічній сфері. Даний до-
говір ознаменував собою останній на даний момент 
етап розвитку європейської космічної політики. 

«Нововведенням» Лісабонського договору ста-
ло запровадження європейської космічної полі-
тики як нового інтеграційного напряму ЄС. Так,  
у ст. 4 Договору про функціонування Європейсько-
го Союзу вперше визначено компетенцію ЄС у кос-
мічній сфері. Відповідно до цієї статті космічна 
сфера відноситься до спільної компетенції ЄС, за 
якою здійснення заходів у цій сфері, наприклад, 
розробка і реалізація космічних програм, відбува-
ється за умови не перешкоджання державам-чле-
нам здійснювати власну компетенцію [13].

У ст. 189 Договору про функціонування ЄС 
вперше на рівні первинного права регламенто-
вано європейську космічну політику. Відповідно 
до пункту 1 цієї статті ЄС отримав правову основу 
для вироблення європейської космічної політи-
ки: «З метою сприяння науковому та технічному 
прогресу, промисловій конкурентоспроможності 
та здійсненню всіх напрямів своєї політики Союз 
розробляє європейську космічну політику. Для 
цього він може заохочувати спільні ініціативи, 
надавати підтримку науковим дослідженням 
і технологічному розвитку, а також координува-
ти зусилля, необхідні для дослідження та вико-
ристання космічного простору» [13].

У пункті 2 цієї ж статті зазначено, що «Євро-
пейський Парламент і Рада діють згідно зі зви-
чайною законодавчою процедурою, встановлюють 
необхідні заходи, які можуть виступати у формі 
європейської космічної програми…». Відповідно 
до цього, вперше за інститутами ЄС закріплене 
право приймати законодавчі акти у космічній 
сфері. Хоча і юридичну форму такого акту в цій 
статті не встановлено, з практики випливає те, що 
законодавчі акти у космічній сфері приймаються, 
переважно, у формі регламентів і рішень [13].

Механізм прийняття актів у сфері європей-
ської космічної політики також заснований на 
новелах, визначених Лісабонським договором, 
що, як вже зазначалося, вперше закріплює за 
інститутами ЄС право «встановлювати необхідні 
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заходи для того, щоб сприяти досягненню цілей 
європейської космічної політики…» [13]. Тобто 
ЄС в особі своїх інститутів може організовувати 
будь-які заходи у космічній сфері, які вважають-
ся необхідними для сприяння розвитку науково-
технічного прогресу, промисловій конкуренто-
спроможності та реалізацій політик ЄС. 

Рада ЄС є одним із найважливіших інститу-
тів, в тому числі – в питаннях космосу, які вона 
розглядає у складі міністрів з питань конкуренто-
спроможності. Законодавча функція Ради у сфері 
реалізації космічної політики безпосередньо ви-
пливає зі ст. 189 ДФЄС, у якій передбачено право 
Ради ЄС приймати акти за звичайною законодав-
чою процедурою, а ті можуть виражатися у формі, 
наприклад, космічної програми [13]. Крім того, 
Рада ЄС забезпечує фінансування європейської 
космічної політики. Так, наприклад у рішенні 
Ради ЄС про прийняття Восьмої (2014-2020) рам-
кової програми у сфері дослідження, технологіч-
ного розвитку та демонстрації окремо виділено 
напрям дослідження космічного простору [14].

Європейська Рада згідно зі ст. 26 Договору 
про ЄС, визначає загальні політичні пріоритети 
та орієнтири розвитку об’єднання, які подають-
ся у формі висновків, що не мають обов’язкової 
сили. Важливість Європейської Ради у космічній 
діяльності ЄС ілюструється, наприклад, тим, що 
уперше необхідність вироблення європейської 
космічної політики задекларована саме на сесії 
Європейської Ради в Лісабоні 2000 р. [15]. І цей 
висновок Європейської Ради став однією з при-
чин, початку активного залучення інституцій ЄС 
до формування космічної політики ЄС [16, с. 28]. 

Європейський Парламент також має вагомий 
вплив на сферу європейської космічної політики. 
Про це свідчить, наприклад, кількість прийнятих 
Радою ЄС поправок, запропонованих ЄП до ре-
гламентів щодо реалізації європейських косміч-
них програм. Із 120 запропонованих поправок до 
регламенту Ради ЄС № 683 2008 р. щодо подаль-
шої реалізації європейської космічної програми зі 
створення європейської глобальної системи супут-
никової навігації «Галілео» 117 були прийняті і ві-
дображені у його тексті та додатку. Також, врахо-
вані усі 80 поправок до регламенту № 911 2010 р. 
щодо європейської глобальної системи спостере-
ження за планетою Земля «Джеймс» [17, с. 9–11]. 

Крім того, відповідно до статті 230 ДФЄС, 
у ЄП є контрольні повноваження, в тому числі – 
у сфері європейської космічної політики. Вони 
виконуються у формі звітів і доповідей, які періо-
дично Рада ЄС та Європейська Комісія надсила-
ють Парламенту [18].

Щодо визначення теоретичної бази європей-
ської космічної політики, то тут важливу роль 
грає Європейська Комісія. Як приклад, нею при-
йняті повідомлення, адресовані Раді та Європей-
ському Парламентові: «Співтовариство і космос: 
узгоджений підхід» 1988 р., «ЄС і космос: розвиток 
прикладних програм, ринків і промислової конку-
ренції» 1996 р., «Європа і космос: початок нового 
розділу» 2000 р., Біла книга під назвою «Космос: 
новий кордон для розширення Європейського Со-
юзу. План заходів з реалізації європейської кос-
мічної політики» 2003 р., «Європейська космічна 
політика: попередні елементи» 2005 р., «Про євро-
пейську космічну політику» 2007 р., «У напрямі до 
космічної стратегії ЄС в інтересах його громадян» 
2011 р., «Про подальшу інституційну взаємодію 
між Європейським Союзом та Європейським кос-
мічним агентством» 2014 р., «Космічна стратегія 
Європи» 2016 р. У даних документах окреслені 
стратегічні положення діяльності ЄС у космічній 
сфері, які дотепер слугують одними з концепту-
альних основ формування теоретичної бази євро-
пейської космічної політики [1, с. 131–132]. 

Окрім інститутів ЄС у сфері космічної політики 
діють також і спеціальні органи, створені для біль 
ефективної реалізації цілей і завдань у цій сфері. 
Згадати можна, наприклад, Європейське агент-
ство з питань глобальної навігаційної супутнико-
вої системи, створене на підставі регламенту Ради 
ЄС № 912/2010 від 22 вересня 2010 р. для забез-
печення функціонування європейської глобальної 
системи супутникової навігації «Галілео». А бо ж 
супутниковий центр ЄС, створений рішенням Ради 
ЄС № 2001/55 від 20 липня 2001 р. для моніторингу 
кризових ситуацій у межах спільної політики без-
пеки та оборони ЄС, що надає аналітичні матеріали 
і результати супутникових та авіаційних спостере-
жень за відповідним зверненням [1, с. 135–136].

висновки і пропозиції. Отже, враховуючи 
вище зазначене, можна зробити висновок, що 
в контексті регулювання космічної діяльності за 
всю свою історію Європейський Союз пройшов 
метаморфозу з організації, що у своїй діяльності 
практично не брала до уваги таку сферу, як кос-
мос, до одного з головних регуляторів космічної 
діяльності не тільки Європи, а й світу.

Наразі, зважаючи на важливість космічної 
діяльності для економіки та технологічного роз-
витку Європейського Союзу, дана сфера достат-
ньо врегульована її інституціями, а також до-
статньо досліджена науковцями-правниками. 
Але, якщо казати про українську правову науку, 
то тема космічної діяльності ЄС в ній дослідже-
на, на нашу думку, не на достатньому рівні.
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